
REGULAMENTO - COVER 
 

1. Estrutura da prova: elaborar um cover a partir das músicas sugeridas pelos idosos 
moradores do Residencial Shalom, Campinas.  
 

2. Participantes: máximo de 20 pessoas por vídeo 
 

3. A prova terá caráter dedicatório a idosos residentes do Residencial Shalom, para os 
quais um vídeo final com todas as músicas será apresentado. A escolha das obras 
foi inteiramente feita por eles, então é necessário que os covers sejam parecidos 
com a versão original de cada música, mantendo seus elementos característicos e 
sem alterações exacerbadas nos arranjos, melodia, instrumentos e afins. 

 
4. O envio dos covers deverá ocorrer pela atividade da prova criada no Classroom da 

Gincana por somente um membro de cada equipe. 
 

5. O vídeo do cover de cada música deve conter uma pequena dedicatória a pessoa 
que a escolheu. 

 
6. O tempo de cada vídeo pode exceder no máximo 2 minutos da duração da músca 

original. 
 

7. A música “Eu sei que vou te amar” - Vinícius de Moraes & Tom Jobim será uma 
música dedicada a todos os idosos. 

 
8. O sorteio das músicas foi feito entre os capitães das 4 equipes no dia 18/10/2020, 

tendo como resultado:  
 

Llamarighe: Orlando Silva - Jardineira (https://youtu.be/jc_rKKJSi08) ao Sr. Flávio, 
80 anos , Sérgio Reis - Menino da Porteira (https://youtu.be/Wj8xUs9Y-bQ) ao Sr. 
Marcilio, 96 anos 
Mahins: Adoniran Barbosa - Trem das 11 (https://youtu.be/v1YhvnvQv8k)  à 
Denazir, 86 anos, Vinícius de Moraes & Tom Jobim - Eu sei que vou te amar 
(https://youtu.be/-ZUSTkDOYiM) dedicatória geral 
Las Mariposas: Inezita Barroso - Marvada Pinga (https://youtu.be/qUoW2N15azw) 
ao Sr. Olinto, 82 anos, Chico Buarque - A Banda (https://youtu.be/SSmz9xg4Ks0) à 
Lucia, 76 anos 
Canindé: Nelson Gonçalves - Naquela Mesa (https://youtu.be/ePW8z08IfdQ) ao Sr. 
Henrique, 97 anos), Elis Regina & Tom Jobim - Águas de Março 
(https://youtu.be/BnB1G63XvCQ) à Neuza, 81 anos 

 
9. O grupo que violar quaisquer regras deste regulamento estará automaticamente 

desclassificado.  
 

10. Os vídeos não podem ferir o Regimento escolar. Em caso de dúvida, consulte-o.  
 

11. Banca avaliadora: professores de artes e estagiários do comitê de organização 
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12. Duração da prova: média  
 

13. Pontuação: 
 

1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar  4° Lugar 

500 300  200  100 

 
 
 


