
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTOS 

I – DO EVENTO: 
 
O 11º FESTIVAL DE ARTE INFANTIL ESPÍRITA DE CAMPINA GRANDE-PB (FACINHO 2020) 

é um evento promovido pela Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande 

(AME-CG) com apoio da Federação Espírita Paraibana (FEPB) e produção do Festival de 

Arte e Cultura Espírita de Campina Grande (FACE) e será realizado em ambiente virtual, 

no período de 24 a 26 de julho de 2020, tendo como tema central: “Tum, Tum, Tum... 

Meu coração pulsa!”  

O evento tem como objetivo central a mobilização de artistas espíritas que promovem 
conteúdo para o público infanto juvenil, com atuações nas diversas regiões do país, 
visando proporcionar um espaço democrático, artístico e cristão para a difusão de 
mensagen otimista, possibilitando a troca de experiências e reflexões para o 
fortalecimento do Movimento Artistico Infantil Espírita, e busca pelo incentivo à 
produção artístico espírita, assim como a união da família em momento de 
distanciamento social, tendo a arte como ferramenta integrativa e auto reflexiva do 
ser imortal. 
Obs.: Considera-se “Artista Espírita”, o indivíduo declaradamente espírita, que 
desenvolva atividades artísticas de caráter amador ou profissional, que traduzam os 
postulados da Doutrina Espírita em seu conteúdo em uma ou mais linguagens artísticas 
(música, dança, teatro, artes plásticas, áudio visual, arte sequenciada, fotografia, 
poesia, etc.). 

 
II  PARTICIPANTES 
O público alvo do FACINHO 2020 são crianças de 0 a 13 anos (80%), pais (15%), 
evangelizadores e dirigentes de casas espíritas. O ambiente virtual do evento estará 
aberto para todos que se interessarem em acompanhar as atividades. 

 

III MOSTRAS ARTISTICAS 
 

Para participar das mostras artísticas, a criança deverá obdecer as regras de inscrição de cada 
uma, enviando suas produções no prazo determinado pela organização. Produções enviadas 
fora desse padrão não serão veiculadas. 

 
As apresentações artísticas inscritas serão avaliadas e selecionadas pela Diretoria Executiva e 
Conselho Doutrinário do FACE priorizando-se a diversidade, pluralidade de linguagens, 
conveniência, o tempo disponível e a aplicabilidade como material de reflexão e estudo para 
os demais participantes do evento. 

 

A inscrição para a participação das mostras artísticas não garante automaticamente o 



 

espaço de apresentação. 

 

VII - CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS  

 

• Critérios obrigatórios para inscrição da I MOSTRA INFANTIL ESPÍRITA AUDIO 

VISUAL: 

- Preenchimento do formulário de inscrição com as informações sobre a apresentação. 

O link do formulário está disponível no site do FACE; 

- Poderá participar da MOSTRA produções realizadas por crianças (0 a 13 anos) no 

período do isolamento abordando o tema do evento: “Tum, Tum, Tum... Meu coração 

pulsa!”; 

- Artistas espíritas que tiverem produções para o público infanto juvenil (0 a 13 

anos) que explore o tema do evento ou temas transversais podem participar 

seguindo os mesmos critérios de ficha de inscrição e formatos; 

- Envio do arquivo de vídeo é feita através do e-mail: arquivo.facepb@gmail.com 

Obs.:  

a) Não serão aceitos vídeos por outra forma de envio (como YouTube, Whatsapp, etc).  

b) No local de assunto do e-mail identifique-se em nome do inscrito. 

- Os Vídeos enviados deverão já estar editados, não sendo responsabilidade do evento 

qualquer edição ou ajuste em formatos; 

-Deve ser enviada uma foto da criança (produtor do vídeo); 

- O vídeo deverá ser gravado no formato Paisagem (Horizontal); 

- O vídeo deverá ter resolução de imagem Full HD (1920z1080) ou HD (1280x720); 

- Duração máxima dos completos vídeos deve durar até: 6 (seis) minutos; 

- Inscrições e vídeos deverão ser enviados até às 23h59min do dia 15 de Julho de 2020; 

 

• Critérios obrigatórios para inscrição da I SHOW DE TALENTOS ESPÍRITA INFANTO 

JUVENIL: 

- Preenchimento do formulário de inscrição com as informações sobre a apresentação. 

O link do formulário está disponível no site do FACE; 

- Poderá participar do SHOW DE TALENTOS apenas crianças e pré adolescentes (0 a 13 

anos) que desejem fazer uma apresentação artística utilizando as seguintes artes: dança, 

música, poesia, teatro. 

- No caso de música deverá ser anexado ao vídeo documento em formato Word com 

letra da canção; 



 

- Envio do arquivo de vídeo é feita através do e-mail: arquivo.facepb@gmail.com 

Obs.:  

a) Não serão aceitos vídeos por outra forma de envio (como YouTube, Whatsapp, etc).  

b) No local de assunto do e-mail identifique-se em nome do inscrito. 

- Os Vídeos enviados deverão já estar editados, não sendo responsabilidade do evento 

qualquer edição ou ajuste em formatos; 

-Deve ser enviada uma foto da criança; 

- O vídeo deverá ser gravado no formato Paisagem (Horizontal); 

- O vídeo deverá ter resolução de imagem Full HD (1920z1080) ou HD (1280x720); 

- Duração máxima dos completos vídeos deve durar até: 5 (cinco) minutos; 

- Inscrições e vídeos deverão ser enviados até às 23h59min do dia 15 de Julho de 2020 

 

• Critérios obrigatórios da II MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS INFANTIL ESPÍRITA 

- Poderão participar crianças de 0 a 13 anos que desejarem se expressar através da pintura. 

- Preenchimento do formulário de inscrição com as informações sobre a apresentação. O link 

do formulário está disponível no site do FACE; 

- Participantes deverão mandar fotos de seus trabalhos pelo Whatsapp, no número +55 83 

9628-6580 (Melina). 

- Os registros das obras deverão ser feitas em digitalmente em resolução de 300dpi sem 

aplicação de efeitos; 

- As fotos devem capturar a imagem da tela de forma frontal, evitando cortes, registrando por 

completo a obra. 

- As obras deverão ser realizadas em folhas A4 papel canson; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


