
Encontro Infantil de Música Instrumental 2019 

do Conservatório de Música de Sergipe 
 

O CMS abre seleção para crianças que desejem participar do Encontro Infantil de Música 

Instrumental 2019 que ocorrerá no dia 23 de maio do corrente ano, no horário das 14h às 

15h30m na Sala Henrique Souza. 

 

Regulamento 

I. Os participantes devem ter até 11 anos. 

II. A música a ser tocada pode pertencer ao repertório de Folclore Brasileiro, Folclore 

Estrangeiro, Música Popular Brasileira, Música Erudita, Religiosa, temas de filme, 

desenho animado, etc. 

III. As músicas Tema da 9ª Sinfonia de Beethoven, Asa Branca de Luiz Gonzaga e 

Peixinhos do Mar, mais conhecida como “Quem te ensinou a nadar” não serão 

avaliadas. 

IV. As músicas podem ser com ou sem acompanhamento musical. Caso haja 

acompanhamento, este será de responsabilidade do candidato.  

V. Os critérios avaliativos são afinação e interpretação. 

VI. Candidatos interessados em participar da seleção devem enviar um vídeo ou o link 

do vídeo no Youtube para o email coordenacaocms@hotmail.com e informar: 

• Nome completo da criança e data de nascimento 

• Nome e CPF de um responsável legal,  

• Nome da música e composição 

• Nome do(a) professor(a) - opcional,  

• Escola que representa  

VII. Inscrição até a quarta, 17 de maio de 2019. 

VIII. Os vídeos serão analisados e serão selecionados 20 participantes, sendo 10 alunos 

do CMS e 10 de outras escolas. 

IX. Os vídeos devem ser de no máximo 4 minutos de duração. 

X. Vídeos enviados diretamente para o whatsapp serão eliminados. 

 

Mais esclarecimentos pelo email coordenacaocms@hotmail.com ou pelos números 

(79) 988512700 ou (79) 988036638.  
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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE 

Encontro Infantil de Música Instrumental 2019 

 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à 

Rua ____________________________________________, nº _______, na cidade de 

_____________________/____, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor 

_______________________________ sob minha responsabilidade) em fotos ou filme, sem 

finalidade comercial, para ser utilizada em ações referentes ao Conservatório de Sergipe.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por 

esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.  

 

Aracaju, ____ de _________________________ de _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


