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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
  Reitoria 

Campus Araguatins 

 

  
DIRETRIZES PARA A 1ª CANTATA “VOZES DO NATAL” IF ARAGUATINS 

  

  

        OBJETIVO: 

A Cantata Vozes do Natal é um evento cultural em formato de apresentação musical que 

tem como objetivo estimular o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas 

permitindo o diálogo entre alunos e servidores; proporcionar a vivência sobre a temática 

natalina como meio de promoção do desenvolvimento social visando um mundo melhor 

onde a tolerância, o amor, a paz e o respeito ao ser humano sejam uma constante busca. 

       

CATERGORIA: 

Temática: Natal 2022: a esperança renasceu! 

  Todas as apresentações devem ser alusivas ao Natal 

 

  A Cantata comtemplará a linguagem artística: 

 

CATEGORIA FORMATO 

Música Apresentações individuais ou grupo – vocal ou 

instrumental 

Música Coral sem limitação de participantes 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES: 

Poderão se inscrever na Cantata Natal 2022 estudantes regularmente matriculados e 

servidores do IF Araguatins. 

 

As inscrições serão realizadas por meio do formulário eletrônico pelo link: 

https://forms.gle/RaHprwhVdEeTSfxS9 até o dia 03 de dezembro de 2022, até as 23h59min. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CANTATA DE NATAL 2022: 

a. Seguir as diretrizes do Cantata. 

b. Fornecer as informações necessárias para realização do evento. 

c. Coordenar a realização da Cantata de Natal. 

d. Organizar as atividades que façam parte da programação do evento. 

e. Mobilizar a comunidade estudantil e divulgar o evento em parceria com os setores de 

comunicação do campus. 

 

DOS PARTICIPANTES: 

a. Realizar as inscrições no período estabelecido pela comissão. 

b. Apresentarem-se à organização da Cantata com pelo menos 30 (trinta) minutos de 

antecedência no local e horário definidos para passagem do som, reconhecimento de palco, 

montagem, ensaios e organização da apresentação. 
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c. Manterem a ordem, o zelo e o decoro no uso dos espaços de apresentação e de apoio. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I. A primeira edição do evento ocorrerá no IFTO Campus Araguatins, no dia 07 de 

dezembro de 2022, com início às 19h. 

II. A comissão fará a avaliação dos trabalhos apresentados e selecionará aqueles que 

atendam à temática natalina, com o tema “Natal 2022: a esperança renasceu!”, 

classificando como aceito ou não aceito. 

III. Todos os participantes do evento devem observar direitos e deveres estabelecidos na 

Organizaçãodidático-pedagógica do campus. 

IV. Os casos não previstos por estas diretrizes serão avaliados pela Comissão Organizadora 

do evento. 

 

CRONOGRAMA: 

 

ETAPA DATA 

Inscrições 21/11/2022  a 03/12/2022 

Passagem de som 05/12/2022 

Realização da Cantata de Natal 2022 07/12/2022 

 

 

FORMATOS E REGRAS DAS APRESENTAÇÕES: 

 1. Linguagem: Música 

Modalidade: Individual ou grupo 

Quantitativo de participantes: Solo ou grupo de até 08 (oito) participantes 

Formação: Vocal ou instrumental 

Tempo da apresentação: até 05 (cinco) minutos 

 

2. Linguagem: Música 

Modalidade: Coral 

Quantitativo de participantes: Sem limitação de participantes 

Formação: Vocal ou instrumental 

Tempo da apresentação: até 05 (cinco) minutos 

  


