
                                                               

 

                                                              

 

REGULAMENTO CONCURSO MAIS PRENDADA PRENDA 
DA 51ª FESTA CAMPEIRA, ARTÍSTICA E CULTURAL 2019  

CTG GOMES JARDIM 
 

I - DA INSTITUCIONALIZAÇÃO E DAS FINALIDADES  

O concurso de Mais Prendada Prenda é instituído pelo CTG Gomes Jardim, com o objetivo de 
incentivar a criança a cultuar a tradição e trazer o jovem a voltar viver as suas raízes. 

Serão concedidos os títulos de Mais Prendada Prenda, nas categorias Prenda Mirim, Prenda 
Juvenil, Prenda e Prenda Veterana, às prendas obtiverem, após a realização das provas, os 
melhores resultados. 

 

II - DAS CATEGORIAS 

Prenda Mirim – Ter entre 09 e 12 anos – (máximo 12 anos, 11 meses e 29 dias completos até a 
realização das provas), e possuir ou estar cursando o 4º ano do ensino fundamental;  

Prenda Juvenil – Ter entre 13 e 16 anos – (máximo 16 anos, 11 meses e 29 dias completos até 
a realização das provas) e possuir ou estar cursando o 6º ano do ensino fundamental;  

Prenda adulta – Ter entre 17 e 29 anos – (máximo 29 anos, 11 meses e 29 dias completos até a 
realização das provas) e possuir ou estar cursando o ensino médio.  

Prenda Veterana - A partir dos 30 anos.  

 

III – DO PERÍODO DE ATUAÇÃO  

As vencedoras do concurso ostentarão os títulos durante todo o Rodeio, tendo como dever 
estar presentes no mesmo. 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Cada entidade tradicionalista poderá inscrever suas candidatas por categoria com ou sem 
faixa, que deverão fazer parte de seu quadro de associados. 

As inscrições devem ser feitas através do site http://sistema.borsoi.com.br , juntamente uma 
Cópia de um documento de identificação (legível). O período das inscrições será de 30 de 
setembro a 07 de outubro de 2019 (até as 20:00). 

http://sistema.borsoi.com.br/


 

V – DAS PROVAS  

As provas do concurso serão realizadas: 

13 de outubro (Sábado)/ Local: CTG Gomes Jardim (palco: a definir) 

 09:00 – Início das provas - Prova Oral/Artística/Artesanato  

Fazem parte deste concurso as seguintes avaliações:  

 

A) ARTESANATO (20,0 pontos) – até 10 minutos – junto a entrevista com a comissão. 

O participante terá até dez (10) minutos para expor o trabalho à comissão avaliadora.  

Deverá apresentar e demonstrar habilidade em um artesanato que seja típico da Cultura 
Gaúcha. 

 

B) PROVA ORAL (40,0 pontos) – até 10 minutos 

Na avaliação da COMUNICAÇÃO ORAL pretende-se verificar a capacidade da candidata de se 
expressar com naturalidade e fluência empregando linguajar correto e sem gírias, respeitadas 
as características regionais sendo analizado a Manifestação Verbal, Desenvoltura, 
comunicação e vocabulário. 

Assunto: Tema Livre (contar uma lenda, explanar sobre um projeto, Fato 
Histórico ou quer assunto da atualidade com cunho na tradição e/ou 
tradicionalismo Gaúcho) 

 

C) PROVA ARTÍSTICA (20,0 pontos) – até 10 minutos 

As provas artísticas serão as seguintes:  

I – Tocar, cantar ou declamar (temas gaúchos e ou ritmos gaúchos). (10 pontos) 

II - Executar dança tradicional gaúcha. (10 pontos) 

§ 1º - Na avaliação desta prova, o candidato, que optar por cantar, somente poderá ter apoio 
instrumental, sendo vedado apoio vocal, mesmo parcial; e o candidato, que optar por tocar 
não poderá ter apoio instrumental.  

§ 2º - Os candidatos deverão entregar à comissão avaliadora uma cópia da letra da música ou 
da poesia, conforme o caso.  

§ 3º - Ao dançar, os candidatos poderão optar pelos acompanhamentos abaixo relacionados, 
os quais serão de sua responsabilidade:        

a) 1 gaiteiro – que poderá ter acompanhamento, durante a execução, de 1 violão e 1 voz 
(até 3 pessoas) podendo os três cantarem. O não cumprimento deste item acarretará 
nota zero na dança;  

b) Som mecânico (para danças tradicionais);  

 

§ 4º - O candidato, que optar por tocar, poderá fazê-lo com um dos seguintes instrumentos: 
gaita, violão, flauta doce, violino/rabeca, sendo que os mesmos são de responsabilidade do 
candidato;  



§ 5º - O candidato que optar por cantar poderá estar acompanhado de: gaita, violão e outro 
instrumento reconhecido pelo MTG (até três pessoas). O não cumprimento deste item 
acarretará nota zero no canto.  

 

D) CARACTERES PESSOAIS (20,0 pontos) 

A avaliação dos CARACTERES PESSOAIS será desenvolvida durante as provas oral, artística e 
artesanato, observando-se as boas maneiras, a elegância, a desenvoltura, a simpatia, a 
sociabilidade e Postura (10 pontos) também a indumentária do participante e de quem irá 
acompanhar (10 pontos), de acordo com as Diretrizes do MTG. 

 

VI -TABELA DE PONTUAÇÃO:  

Artesanato – 20,0 pontos 
Prova Oral – 40,0 pontos 
Prova Artística – 20,0 pontos 
Caracteres Pessoais – 20,0 pontos 

Total: 100,0 pontos  

 

VII – DA PREMIAÇÃO  

A Prenda vencedora em cada categoria receberá uma faixa em couro com o título de Mais 
Prendada Prenda do Rodeio; a Veterana receberá um crachá; Deverão fazer uso dos mesmos 
durante o período do rodeio. O resultado será proclamado logo após o término das provas, no 
palco central do rodeio. 

 

VIII – DAS ATRIBUIÇÕES 

As vencedoras do concurso deverão colocar-se à disposição para divulgar nos meios de 
comunicação os eventos relativos à entidade, recepcionar e prestar informações às entidades.  

 

IX– DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos omissos nesse regulamento, dúvidas ou dificuldade de interpretação, serão 
solucionados mediante solicitação das partes interessadas pela comissão Organizadora. 


