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EDITAL 2022 

 
 

InsCRiÇõEs 

25 de maio a 31 de Maio  
 

 
                              

VoTAÇõES 01 E 02 DE JUNHO 

REsuLTADO 03 DE JUNHO  

PREMIAÇÃO COM MEDALHAS 

04 DE JUNHO NO FESTIVAL CULTURAL 

 



InsCriÇõEs 
 

Instruções: 

Poderão participar do festival: Estudantes e Ex-extudantes das Escolas públicas, estadual e municipais da 
cidade de Severínia. 

 

As inscrições serão feitas através de um formulário online divulgado no site: 

 

Site da Prefeitura de Severínia  
https://www.severinia.sp.gov.br/  

Cada animação deve ter duração de no mínimo 30’ segundos e no máximo 1’30 minutos. 

A animação pode ser produzida pelos estudantes ou ex-estudantes de forma individual ou em 
grupos de até 03 pessoas. 

 

Cada inscrição deverá conter o nome dos estudantes e do professor orientador (Caso tenha um)  
 
Ex-estudantes devem preencher a ficha de inscrição. 

 
As animações deverão ser postadas no Youtube e o link para acesso deverá ser colado no campo 
específico do formulário de inscrição. 

 

As animações devem estar salvas com o seguinte título: 
 

NOME DA ANIMAÇÃO por NOME DO GRUPO 
Ex: O gato e o rato criado por Os Caçadores 

 

Na descrição, colocar a informação de que a animação foi feita para o 1º Anima Sevê, junto do nome          
da escola, caso ainda seja estudante. Ex-estudantes não precisam colocar nome de escola: 

 

Animação produzida para o 1º Anima Sevê. Escola: NOME DA ESCOLA 
 

Não há limite para o número de inscrições por grupo ou participante. 
 

CATEGORiAs 
 

Categorias: 

Ensino Fundamental: poderão participar desta categoria apenas estudantes matriculados no Ensino 
Fundamental( 6º ao 9º ano). 
 
Ensino Médio: poderão participar desta categoria apenas estudantes matriculados no Ensino Médio 

https://www.severinia.sp.gov.br/


(1º ao 3º ano). 

 
  Ex-estudantes: Estudantes que participaram do Festival Anima Barretos ou não.   
 
 
 
 

Temas: Livre (animações com tema de livre escolha) ou 100 anos da 
Semana de Arte Moderna. 
  
Técnicas: 
 
Desenho: animação realizada somente com desenho. 
Stop Motion: animação realizada com massinha ou Pixalation (animação de atores vivos ou objetos). 
Mista: animação utilizando diversas técnicas, como desenho, massinha, papel, entre outros. 

 

SELEÇãO 
Haverá uma Seleção prévia das animações inscritas, antes da 
votação: 

 
O objetivo deste festival de animação é trabalhar o conhecimento e a criatividade do estudantes, 

portanto, não serão                   aceitos os trabalhos que contenham cópias de desenhos ou de outros recursos. 
 

 

 

Votação 
 

A votação será popular e online divulgada pelo site da Prefeitura 
de Severínia nos dias 01 e 02 de junho. 

 de Lourdes Sousa Fabro - PCNP de Arte 

Prefeitura de Severínia: https://www.severinia.sp.gov.br/   

 

https://www.severinia.sp.gov.br/

