
KARAOKÊ DE SONETOS 
 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO  Descrição dos itens 

Criação de cartazes físicos  Criação de cartazes que serão colados 
nos espaços da escola para 
divulgação do karaokê. 

Criação de cartazes digitais  Criação de cartazes virtuais que serão 
compartilhados pelas redes sociais. 

Divulgação nas redes sociais  Criar um evento no Facebook e 
divulgar o karaokê nas principais 
redes sociais: Instagram, Facebook, 
WhatsApp, Twitter e outras. 

Divulgação na escola  Colocação dos cartazes criados em 
locais estratégicos da escola para 
colaborar com a divulgação do 
evento.  

MÚSICA/EQUIPAMENTOS  Descrição dos itens 

Organização dos MP3s  Organizar os arquivos recebidos e 
providenciar, caso o participante do 
karaokê precise de ajuda. 

Montagem do setlist  Montar uma pasta com as músicas na 
ordem das apresentações. 

Mestre de cerimônias  Abrir o evento, chamar os 
participantes e interagir com o 
público, garantindo o bom 
andamento do karaokê. 

Teste de equipamentos e 
instrumentos  

Providenciar junto à escola todo o 
equipamento e instrumentos 
necessários para o evento (caixa de 
som, microfones, projetor etc.), ficar 
responsável por eles. O uso de 
instrumentos é facultativo, vai 
depender se os participantes optarem 
por um MP3 ou por 
acompanhamento ao vivo. 

PRODUÇÃO DO EVENTO  Descrição dos itens 

Ambientação da sala  Definir onde será o karaokê (na sala 
de aula, auditório ou espaço 



multimídia). Elaborar a organização 
do espaço (mesas e cadeiras ou 
apenas cadeiras), uso de cartazes e 
outros elementos de decoração, onde 
serão feitas as apresentações, onde 
ficará o mestre de cerimônias etc. 

Registro das apresentações   Organizar as informações do 
formulário de inscrições: quantidade 
de apresentações, categorias, ordem, 
verificar o recebimento do MP3 ou a 
necessidade de instrumentos 
musicais junto à equipe do som etc.  

Suporte no dia do evento   Prestar suporte ao mestre de 
cerimônias, verificar a organização do 
ambiente e checar se os microfones e 
demais equipamentos estão 
funcionando. Prestar suporte aos 
participantes. 

Criação do cardápio de sonetos (se 
for o caso) 

Pesquisar e criar um cardápio com 
sonetos que podem ser declamados 
ou cantados pelo público no dia do 
evento (open mic). Observar para não 
incluir no cardápio sonetos que já 
serão apresentados, evitando a 
repetição. 

 


