
 

REGULAMENTO – FESTIVAL MODERNISTA 2021 

  
1. DO PROJETO  
1.1. O Festival Modernista faz parte do projeto Semana de Arte Moderna do Centro 
Educacional Sigma e visa promover conhecimento a partir da revisitação à Semana de 
Arte Moderna de 1922. 
1.2. Os participantes podem se inscrever nas áreas: Português, Arte e História. 
1.3. O evento de premiação será realizado no dia 18 de setembro. 
  
2. DA PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar alunos regularmente matriculados na 3ª série do Ensino Médio 
de todas as unidades Sigma.  
2.2. Cada aluno poderá se inscrever apenas em uma área. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22 a 27 de junho de 2021.  
3.2. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário on-line. 
3.3. Os alunos da área de História precisam se inscrever apenas uma vez, como grupo. 
Já para as outras áreas será necessário fazer a inscrição individual. 
3.4. Cada grupo da área de História deverá ter de 3 a 6 alunos. 
 
4. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
4.1. Para a área de História, será selecionado 1 grupo por tema, por unidade Sigma. A 
seleção será realizada depois de uma entrevista com o grupo, via Meet. 
4.2. Para a área de Arte, será feita a seleção após o envio de uma composição visual 
elaborada individualmente por participante inscrito.  
4.3. Para a área de Português, a seleção será feita pelos professores de Português e pela 
Orientação Educacional. 
4.4. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 30 de julho de 2021. 
 
5. DO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO 
5.1. Os participantes das áreas de Arte e de História deverão escolher dentre estes 
temas para a realização dos trabalhos:  

5.1.1. Vanguardas artísticas europeias (Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, 
Surrealismo e Expressionismo). 

5.1.2. O mundo na década de 1920. 
5.1.3. O Brasil na década de 1920. 
5.1.4. A identidade e a cultura brasileira (ausência de formalismo; música da 

década de 1920). 
5.1.5. Antropofagia X Eurocentrismo (experimentação estética; do clássico ao 

modernismo; aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e 
vulgar).  

5.1.6. Feminismo (ruptura com o patriarcalismo). 



 
5.2. Os participantes da área de Arte poderão executar: produção de Instalação, 
Videoarte, Arte Computacional e Intervenção. 
5.3. Os participantes da área de Português terão de escolher entre jornal/revista e 
reescrita de poemas modernistas. 
 
6. VOTAÇÃO E PREMIAÇÃO 
6.1. Será disponibilizado um link para votação pública de todos os trabalhos. 
6.2. A partir da votação, será definido o primeiro lugar em cada tema e em cada área. 
6.3. O 1º e o 2º lugares gerais de cada área receberão premiação. 
6.4. Não haverá premiação em dinheiro. 
 
7. DA AVALIAÇÃO 
7.1. Cada aluno poderá ganhar até 1,0 ponto extra nas disciplinas de História, Português 
e Arte. 
 
8. DO EVENTO 
8.1. Durante a semana de 13 a 18 de setembro, serão exibidos os poemas, as curtas-
metragens e as obras de arte. O formato da exibição será divulgado posteriormente. 
8.2. O evento de premiação será realizado no dia 18 de setembro, em uma live no canal 
do YouTube do Sigma. 
  
9. DA DESCLASSIFICAÇÃO  
9.1. Serão desclassificados todos os alunos que se encaixarem nos seguintes casos:  

9.1.1. que descumprirem as normas do colégio previstas no Regimento dos 
Alunos;  
9.1.2. que forem desrespeitosos com colegas e/ou professores;  
9.1.3. que apresentarem comportamento inadequado ao ambiente escolar.  
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