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Show de Talentos 

Semana João Ribeiro de Barros 

 

Regulamento: 

Apresentação 

O Show de Talentos da 4ª Semana João Ribeiro de Barros tem por objetivo 

homenagear o aviador jauense no ano em que comemoramos 93 anos da travessia. 

Juntamente a essa comemoração propomos divulgar as habilidades artísticas dos 

alunos de 8 a 14 anos, da nossa cidade, nesse ano a edição será realizada 

virtualmente, e poderão participar alunos de escolas públicas e particulares do 

município de Jahu . 

 

Objetivos 

Incentivar a Cultura e proporcionar conhecimento utilizando habilidades 

artísticas e uma forma eficaz de potencializar o interesse a pesquisa e a fortalecer 

o aprendizado. 

A Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria de Cultura e 

Turismo buscam, com essa atividade, desenvolver as habilidades artísticas dos 

alunos do Ensino Fundamental, através das modalidades: Redação, Poema, 

Paródia, Releitura de Imagens do Comandante.  

Todas as modalidades deverão ser apresentadas através de vídeo de até 2 

minutos, exceto a Releitura de Imagem que deverá ser por fotografia digital.  

 

Metodologia 

Caberá aos interessados em participar escolher a modalidade que deseja 

apresentar. 

Será premiado um trabalho de cada modalidade. Sendo elas: Redação, 

Poema, Paródia, Releitura de Imagens do Comandante .  

E a escolha será através de números de curtidas  nas publicações do Show 

de Talentos na página da secretaria de cultura e turismo, 

https://www.facebook.com/culturajahu/ 

https://www.facebook.com/culturajahu/
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O conteúdo deverá ser enviado através do Whatsapp para o número (14) 

99905-5271 esse número é exclusivo para receber conteúdo do Show de Talentos 

da 4ª semana João Ribeiro de Barros. 

 

Sobre a comissão avaliadora 

Excepcionalmente esse ano, por termos adaptado o Show de Talentos para 

o território virtual o processo de seleção se dará por meio de contagem dos likes 

nas postagens da página  do Facebook https://www.facebook.com/culturajahu/  

 Será escolhido um de cada modalidade, sendo os mais curtidos de cada 

modalidade. 

 

Período  

O conteúdo sobre o comandante João Ribeiro de Barros, deverá ser enviado 

de 17 a 25 de abril, o período para curtidas será de 25 a 27 de abril. 

A divulgação do resultado será dia 28 de abril, dia da Travessia do Atlântico 

Sul. Às 14h através da Página https://www.facebook.com/culturajahu/  

 

 

Premiação 

Será selecionado 01 trabalho um de cada modalidade, os trabalhos deverão 

ser apresentados individualmente, ou em dupla, quando se tratar de membros da 

mesma família, considerando a necessidade do isolamento social por conta do 

COVID-19. 

Os participantes que tiverem o maior número de curtidas receberão um 

certificado de honra ao mérito pela participação da semana de comemoração aos 

93 anos da travessia do comandante João Ribeiro de Barros. E um presente do 

Raide Jahu, que será enviado através dos Correios para a casa dos ganhadores.   

 

Em caso dúvidas, entrem em contato através do cultura@jau.sp.gov.br . 
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