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CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO NA COMISSÃO DE CRIANÇAS
A Comissão de Crianças visa dar voz às crianças na elaboração e proposição de soluções
para a realização do A GENTE QUE FEZ! – Festival de Artes Feito COM e PARA crianças – 2ª
edição.
Trata-se de um festival de artes que pretende estimular o protagonismo da criança na criação
de eventos artísticos que têm como foco o público infantil.
O festival reunirá trabalhos artísticos das linguagens de TEATRO, DANÇA e MÚSICA para
crianças nos formatos virtual e presencial.
A curadoria da programação, ou seja, a escolha dos espetáculos e atividades formativas, e a
coordenação geral do festival serão realizadas pela Comissão de Crianças, formada por trinta
crianças entre 9 e 12 anos, que opinará em todas as etapas do evento.

COMO SE INSCREVER:

As crianças interessadas em fazer parte da Comissão de Crianças devem se inscrever voluntariamente, com autorização dos cuidadores ou responsáveis legais e ter entre 9 e 12 anos
completos no período da inscrição.
A Comissão será formada por até 30 crianças e a composição das vagas será feita por sorteio, podendo ser escolhidas pela organização do festival crianças inscritas de diferentes localidades, culturas e crianças surdas - todas as ações do festival terão tradução para LIBRAS a ﬁm de garantir maior diversidade ao grupo.
O sorteio será realizado no dia 01 de julho de 2022, às 15h, e o resultado será divulgado nas
redes sociais da Catarsis – Arte para Infância e Juventude (Instagram e Facebook @catarsisproducoes).
As crianças sorteadas serão avisadas via e-mail, no endereço eletrônico indicado no formulário de inscrição.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente através do formulário de
inscrição disponível neste link: https://forms.gle/FTi2GWL8LzXZxZjx9 .
O período para inscrição será de 05 de JUNHO de 2022 à 30 de JUNHO de 2022.

COMO VAI FUNCIONAR:

A Comissão de Crianças se reunirá com as equipes de produção, seleção de espetáculos e
com coordenadores de áreas especíﬁcas do festival durante os meses de julho, agosto e
setembro e acompanhará a programação completa no mês de outubro.2022, participando
ativamente de todas as etapas de criação e realização do evento.
A programação do festival será realizada no formato híbrido, porém, todas as reuniões e
compromissos das crianças que compuserem a Comissão de Crianças serão realizados
online, dentro da plataforma Zoom. Portanto, para uma comunicação mais ﬂuída e interativa,
será necessário que todas as crianças da Comissão tenham acesso à internet e a um computador ou smartphone com câmera e microfone nos dias e horários agendados.

A GENTE QUE FEZ!

Planejamento e Seleção dos Espetáculos – Julho.2022

Dia 04 de julho de 2022 – das 15h30 às 16h45 – primeira reunião
Esta primeira reunião servirá para que todos e todas se conheçam e para iniciarmos o processo de escuta e autonomia das crianças que, a partir daqui, determinarão os próximos
passos para realização do evento.
Além da primeira reunião com data e horário preestabelecidos e onde todos e todas, obrigatoriamente, deverão participar, prevemos o agendamento de até 7 encontros cujos dias e
horários serão deﬁnidos pela Comissão de Crianças. A duração de cada encontro terá, no
máximo, 1h15 e será realizada virtualmente na plataforma Zoom.

Execução - Agosto.2022

Nesta etapa prevemos o agendamento de até 7 encontros cujos dias e horários serão deﬁnidos pela Comissão de Crianças. A duração de cada encontro terá, no máximo, 1h15 e será
realizada virtualmente na plataforma Zoom.

Execução – Setembro.2022

Nesta etapa prevemos o agendamento de até 4 encontros cujos dias e horários serão deﬁnidos pela Comissão de Crianças. A duração de cada encontro terá, no máximo, 1h15 e será
realizada virtualmente na plataforma Zoom.

Realização – Outubro.2022

De 12 a 29 de outubro de 2022, com programação e horários a deﬁnir.
As ações que comporão a programação do festival, bem como os horários de cada atividade, serão deﬁnidos pela Comissão de Crianças nas etapas de planejamento e execução,
respeitando a disponibilidade dos grupos e a necessidade do evento.

IMPORTANTE!

As crianças que integrarem a Comissão de Crianças não serão remuneradas e seus cuidadores ou responsáveis legais deverão assinar um termo comprometendo-se a auxiliar a
criança no que diz respeito ao cumprimento das obrigações e responsabilidades decorrentes
das etapas de realização e uma autorização permitindo que a voz e a imagem da criança
sejam veiculadas em todos os meios de comunicação.

Dúvidas: aline@catarsis.com.br
Curta, compartilhe a acompanhe nossas redes sociais!
Instagram e Facebook: @catarsisproducoes
Site: www.catarsis.com.br
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* O envio do formulário de inscrição implica a leitura deste chamamento e não garante a
vaga para participar da comissão.
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