
                   Audições SICE 2019 
 

 

Estão abertas as inscrições para seleção dos Apresentadores, Cantores e Músicos da SICE 
2019. A seleção será realizada em duas fases: a primeira consiste no envio de um vídeo, 
conforme regulamento a seguir, o qual será avaliado e escolhido para finalista; na segunda 
fase, os finalistas se apresentarão ao vivo nos dias 20 e 21 de março, quando serão 
selecionados os alunos que comporão o elenco de apresentadores e músicos da SICE 2019. 

 
REGULAMENTO 
- Poderão participar da audição todos os alunos do Colégio Santa Cecília, do 6º ano do 
Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 
- As inscrições serão realizadas através de formulário on-line, disponível no site do Colégio 
ou no setor audiovisual, através da entrega do arquivo com o respectivo vídeo, 
pessoalmente ou pelo e-mail audiovisual@santacecilia.com.br. 
- Os participantes que desejarem se inscrever através do site devem enviar o link pelo 
campo destinado. O vídeo deverá estar postado no youtube. Não é obrigatório que o 
respectivo canal do youtube seja do candidato inscrito. 
- O julgamento, em ambas as fases, será realizado por profissionais do Núcleo de Arte do 
Colégio e convidados. 
- A participação é livre nas três categorias simultaneamente, podendo o aluno ser 
selecionado para uma ou mais categorias. 
- A lista de alunos selecionados será divulgada no site do Colégio, conforme cronograma 
abaixo. 
- A seguir, os critérios específicos para cada categoria.  

 
APRESENTADORES 
- Realizar a leitura do texto disponível anexo na página 3, demonstrando a capacidade de 
interpretação, presença de palco, desenvoltura e empolgação. 
- O tempo do vídeo deve ser o suficiente para a leitura do texto em questão. 

 
CANTORES 
- Os candidatos devem cantar sozinhos. 
- Pode haver, em ambas as fases, o acompanhamento de instrumentos musicais, playback 
ou mesmo nenhum acompanhamento instrumental (a capella). 
- Serão avaliados timbre, ritmo, afinação e presença de palco. 
- Na audição presencial, é de responsabilidade de cada participante levar o seu próprio 
instrumento musical. 
- A música a ser interpretada pode ser de qualquer repertório ou ritmo. 
- O tempo do vídeo deve ser de, no máximo, 2 minutos. 

 
MÚSICOS 
- Os candidatos devem apresentar uma performance em qualquer instrumento musical. 
Exemplos: Bateria, Baixo, Violão, Guitarra, Teclado, Violino, Violoncelo, Saxofone, Trompete 
etc. 
- Será permitida a participação em mais de um instrumento, devendo o candidato realizar 
inscrições diferentes para cada instrumento. 
- Nesta categoria, a avaliação será, inicialmente, apenas através dos vídeos enviados. Caso 
haja necessidade, a comissão julgadora convocará o(s) candidato(s) para uma apresentação 
presencial.  
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- O candidato selecionado terá participação garantida na prévia da SICE, que será durante a 
comemoração do Dia do Estudante, nas quadras do Colégio. Todavia, a partir da avaliação 
de sua performance, poderá compor o elenco da noite de encerramento. 
- O tempo do vídeo deve ser de, no máximo, 2 minutos. 
  

CRONOGRAMA 
Inscrições no site - 07/03/2019 a 13/03/2019 
Divulgação dos selecionados para as audições presenciais - 18/03/2019 
 

Audições presenciais: 

- Apresentadores: 20/03/19 (quarta-feira), às 18h. 
- Cantores: 21/03/19 (quinta-feira), às 18h. 
 

Resultado final - 26/03/19 (terça-feira)  
 

- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Central da SICE. 



Texto – Audição Apresentadores/SICE 2019  
 
 
 

De uma hora para outra, a vida deixa de ser brincadeira. Surgem estudos, responsabilidades 

e várias preocupações. Mas tudo bem, pois isso não quer dizer que seja algo ruim. A nossa 

vida só está tomando rumo e podemos enxergar coisas incríveis e tirar de letra. 

 

Escola, trabalhos, provas, faculdade... É muita pressão, às vezes parece que não vai dar 

para aguentar. Mas vai sim! E um dia vamos poder olhar para trás e ter orgulho de tudo o 

que fizemos para chegar até onde desejamos. 

 

Com tantas novidades, dá vontade de engolir o mundo. Você, um adolescente como eu, que 

tem a vida pela frente, não tenha pressa! Viva um dia por vez, para que as suas decisões 

sejam sábias para o futuro. 
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