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XX CONCURSO DE PRENDA FARROUPILHA  

X CONCURSO DE PEÃO FARROUPILHA  

III CONCURSO DE PRENDA MIRIM E PIÁ FARROUPILHA DO 

ACAMPAMENTO FARROUPILHA DE PORTO ALEGRE  

REGULAMENTO  

Capítulo I  

DA INSTITUCIONALIZAÇÃO E DAS FINALIDADES  

Art. 1º - O Concurso de Prenda Farroupilha do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, 

teve início no Ano de 2000.   

I - O Concurso de Peão Farroupilha do Acampamento do Parque da Harmonia, foi 

aprovado no XII CONTREG, no ano de 2007, na cidade de Guaíba, no CTG Gomes Jardim, 

por proposição de Jéssica Souza, sendo que o primeiro Concurso de Peão Farroupilha do 

Acampamento foi realizado no ano de 2010.  

II - O Concurso de Prenda Mirim e de Piá Farroupilha do Acampamento do Parque da 

Harmonia, foi instituído no ano de 2017.  

  

Art 2º - O concurso tem como finalidade:  

I – Despertar nos jovens tradicionalistas, o gosto pelas tradições, aproveitando 

a motivação emanada do espírito da Semana Farroupilha, no Parque da Harmonia, 

voltados para o estudo e pesquisa da Geografia, História, Folclore, Tradição e 

Tradicionalismo do Rio Grande do Sul, bem como seus dotes artísticos, social e 

ainda para os peões às lides campeiras;  

II – Estimular os Jovens a uma participação mais efetiva, nos festejos da 

Semana Farroupilha no Parque da Harmonia, onde estarão representando e 

divulgando uma das maiores Festas do Estado do Rio Grande do Sul;  

III- Escolher anualmente, dentre os candidatos, aquele ou aquela que melhor 

pontuação alcançará no final de todas as provas;  



MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO/MTG-RS  

PRIMEIRA REGIÃO TRADICIONALISTA - 1ª RT  

  

- DEPARTAMENTO CULTURAL -  

  

  

  

    

Primeira Região Tradicionalista – MTG/RS  Página 2 de 13 www.1rtrs.com.br  

    

IV – Envolver todas as entidades tradicionalistas da cidade de Porto Alegre, que 

fazem parte da Primeira Região Tradicionalista, estando devidamente filiadas ao 

MTG e a todos os Piquetes devidamente organizados e que comprovem estar 

acampados no Parque da Harmonia no ano em que acontecer o concurso.   

V – O concurso Farroupilha, será organizado pelo Departamento Cultural e 

pelo Departamento Jovem da Primeira Região Tradicionalista, através de seus 

diretores, respectivamente;  

  

Capítulo II  

DAS CATEGORIAS  

Art. 3º - O Concurso Farroupilha se desenvolverá em quatro categorias:  

I – Categoria : Prenda  

II – Categoria : Peão  

III - Categoria : Prenda Mirim  

IV - Categoria : Piá  

Art. 4º - Será classificado (a) através concurso, quem obtiver a maior pontuação, do 

respectivo concurso.  

Art. 5º - Ao vencedor de cada categoria serão atribuídos os títulos de Prenda 

Farroupilha e Peão Farroupilha.  

  

Capítulo III  

DOS CANDIDATOS E REQUISITOS  

Art. 6º - Ao concurso somente concorrerão os candidatos que preencherem os 

seguintes requisitos:  

I – representar uma Entidade de participação plena, parcial ou especial, 

filiada e em dia com suas obrigações com o MTG, e os Piquetes acampados 
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apresentar cópia do Alvará de Acampamento do ano correspondente ao 

concurso.  

II – ser solteiro e sem filho, observando-se ainda o contido no art. 226,§ 

3º, da Constituição Federal de 1988, que se refere a “... união estável entre 

o homem e a mulher como Entidade familiar...”,  

III – haver firmado termo de compromisso de bem exercer o cargo e as 

atividades sociais de representação e outras a ele inerentes;  

IV – estar autorizados pelos pais ou responsáveis legais (quando menor 

de idade).  

V – os candidatos das categorias Prenda e Peão, devem ter idades entre 

15 e 27 anos, 11 meses e 29 dias, na data do concurso e possuir ou estar 

cursando no mínimo a 7ª série do Ensino Fundamental.  

VI – os candidatos das categorias Prenda Mirim e Piá devem ter idades 

entre 09 e 13 anos, 11 meses e 29 dias, na data do concurso e possuir ou 

estar cursando no mínimo a 4ª série do Ensino Fundamental.  

Capítulo IV  

ÉPOCA DE REALIZAÇÂO DAS PROVAS DO CONCURSO:  

Art. 7º - As provas: Escrita, Oral, Artística, Mostra Folclórica e Prova Campeira, nas 

duas categorias, Peão e Prenda, devem ocorrer na última semana do mês de agosto 

de cada ano.  

I – o local das provas e o resultado do concurso serão definidos pela 

Coordenadoria da 1ª RT.  

Capitulo V  

DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

Art. 8 º- Cada entidade tradicionalista, poderá indicar até dois candidatos para 

participar do concurso em cada categoria;   
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O pedido de inscrição dos candidatos deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos:  

I - cópia da carteira de identidade e comprovante de escolaridade;  

II – quando menor de idade, declaração do pai ou responsável permitindo a 

participação no Concurso Farroupilha;  

III – termo de compromisso dos candidatos de representar e praticar todas 

as atividades exigidas pelo cargo;  

IV – entidade filiada, cópia do alvará de regularidade junto ao MTG;  

V – Piquetes, cópia do alvará comprovando estar acampado no ano do 

concurso;  

VI - comprovante de que é associado ou dependente de sócio da entidade, 

cartão tradicionalista ou declaração do Patrão;  

  

Capítulo VI  

DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Art. 9º - O Concurso Farroupilha, é composto das seguintes avaliações:   

I – Mostra Folclórica – 20(vinte) pontos;  

II - Prova Escrita – 35(trinta e cinco) pontos;  

III- Prova Oral – 27(vinte e sete) pontos;   

IV - Prova Artística – 18(dezoito) pontos.   

Art. 10º - A Mostra Folclórica da categoria Prenda deverá abordar o Tema anual da 

Semana Farroupilha, a Mostra Campeira para a categoria Peão deverá ser realizada 

sobre um dos seguintes assuntos (Encilha, Charque, Churrasco ou Chimarrão), 

para a categoria Prenda Mirim a Mostra Folclórica deverá ser sobre Brinquedos e 

Brincadeiras e a Mostra Folclórica da categoria Piá deverá ser sobre o Chimarrão.  
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§ 1º- Para a realização desta prova, o candidato poderá utilizar os recursos que 

melhor ilustrem o seu trabalho.  

§ 2º - O candidato terá até dez (10) minutos para expor o trabalho à comissão 

avaliadora.  

§ 3º - O uso da indumentária da prenda, peão e de quem participar de sua 

apresentação, deverá estar de acordo com as diretrizes do MTG, no caso de não 

cumprimento deste parágrafo, acarretará na perda de até 0,05 pontos.  

§ 4º - O candidato deverá apresentar uma pesquisa sobre o tema de sua mostra 

contendo referencial bibliográfico.   

Art. 11º - A prova escrita será assim desenvolvida:  

I – Geografia;  

II - História do Rio Grande do Sul; 

III - Tradição, Tradicionalismo e Folclore;  

IV - Noções gerais sobre Porto Alegre:  

-Fundação;  

-Principais pontos turísticos;  

-Principais Monumentos Históricos;  

- Atualidades do Movimento Tradicionalista Gaúcho;  

-Política;   

VI - Fatos Históricos de Porto Alegre:   

-Revolução Farroupilha;  

-Partenon Literário;  

-Obras de João Simões Lopes Netto;  

VII – História do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho:  
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- Origem do nome.  

  

VIII – História da Semana Farroupilha  

- Chama Crioula /1ª Ronda Crioula;  

- Patronos da Semana Farroupilha;  

- Temas da Semana Farroupilha  

  

§ 1º - O tempo de duração para a realização da prova escrita é de até 2 (duas) 

horas.  

Art.12º - a prova de Comunicação Oral consiste na avaliação da capacidade dos 

candidatos(as) de se expressar com naturalidade e fluência empregando linguajar 

correto e sem gírias.  

I - O Candidato(a) será avaliado em caracteres pessoais (até 10 pontos);  

Art.13 º - Avaliação da prova artística:  

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

valendo até  6 pontos.  

II – Executar dança tradicional gaúcha (livre escolha), valendo até 6 pontos.  

III – Executar dança de salão gaúcha (livre escolha), valendo até 6 pontos.  

  

§ 1º - O tempo previsto para a realização da prova artística é de até 20 (vinte) 

minutos.  

§ 2º - Na avaliação desta prova os candidatos, que optarem por declamar ou cantar, 

somente poderão ter apoio instrumental, sendo vedado apoio vocal, mesmo parcial, 

o candidato, que optar por tocar não poderá ter apoio instrumental.  
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§ 3 º - Os candidatos deverão entregar à comissão avaliadora uma cópia da letra da 

música ou da poesia, conforme o caso.  

§ 4º - Os candidatos ao dançar, poderão optar por um musical, sendo de sua 

responsabilidade, ou CD produzido pelo MTG (para danças tradicionais) CD em 

autêntico ritmo gaúcho (para danças de salão).  

  

Capítulo VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 14 º - Serão proclamados vencedores, aqueles candidatos que obtiverem a nota 

mais alta na soma final das Provas, recebendo Faixas de PRENDA FARROUPILHA  

e PRENDA  FARROUPILHA MIRIM,  e os crachás de PEÃO e PIÁ FARROUPILHA 

do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre.  

Art. 15 º - As Prendas detentoras das faixas e/ou os Peões detentores dos crachás, 

que, de alguma forma denegrirem os títulos que ostentam, contrariando as 

finalidades e objetivos constantes neste REGULAMENTO, ficam sujeitos a sanções 

disciplinares, inclusive pena de destituição.  

PARÁGRADO ÚNICO - A aplicação de pena, (Prendas/Peões), será de 

responsabilidade do Conselho de Ética da 1ª Região Tradicionalista, nos termos do 

Regulamento Geral do MTG.  

Art. 16º - A ordem de apresentação da Mostra Folclórica e da Mostra Campeira, 

será feita através de sorteio pela Comissão Avaliadora, valendo também para a 

prova artística.  

Art. 17º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, pelo Coordenador 

da Primeira Região Tradicionalista, juntamente com a Diretora do Departamento 

Cultural, Diretora do Departamento Jovem e Comissão de Ética da 1ª RT.  
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Capítulo VIII   

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 18 º - As decisões das comissões avaliadoras são inalteráveis, ressalvados 

casos específicos de erros de fato, devidamente comprovados.  

Art. 19 º - O concurso será realizado com planilhas abertas.  

Art. 20º - O presente regulamento entrará em vigor no ano de 2017, após a 

aprovação do Coordenador Regional da 1ª RT.  

  

Porto Alegre, 01 de Agosto de 2019.  

  

Organização   

Maria Cristina Marchioro e Margarete dos Santos Rodrigues  

1ª RT  

  

Rafaela Dos Santos Rodrigues Diretora do Depto Jovem da 1ª RT  

  

Edison da Silva Fagundes Coordenador da 1ª RT  
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FICHA DE INCRIÇÃO  
  

01- Nome Completo :_______________________________________________  

02- Data de nascimento : ____________________________________________  

03- Endereço :_____________________________________________________  

04- Município : ______________________CEP : _________________________  

05- Telefones :_____________________________________________________  

06- Escolaridade :___________________________________________________  

07- E-mail :________________________________________________________  

08- Filiação: Nome do Pai :______________________________________e  da   

Mãe____________________________________________________________  

09- Endereço da Entidade : ____________________________________________  

10- Endereço da Entidade no Parque :____________________________________  

11- Telefones :_______________________________________________________  

12- E-mail :_________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________              ________________________________  

 Assinatura do (a) candidato (a)                                                   Assinatura do Patrão/ Patroa  

  

  

_________________________________________  

Assinatura do responsável ( se menor )  

  

  

  

  

  

  

ENTIDADE:___________________________________________________  

CATEGORIA:___________________________________________________  
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TERMO DE COMPROMISSO  

  

  

  

  

Caso venha receber o título de 1º colocada (o), no Concurso de Prenda e Peão Farroupilha, me 

comprometo em acatar o Regulamento do Concurso de Prenda e Peão do Parque da Harmonia, bem 

como preservar e divulgar a Carta de Princípios do MTG.  

Caso seja contemplada (o), com o 1º lugar, me responsabilizo com a causa tradicionalista, não 

medindo esforços para elevar  o nome do Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia, e  

preservar os autênticos valores da nossa cultura, participando dos eventos aos quais serão 

necessários minha presença, nas reuniões e atividades, bem como declaro conhecer o Regulamento 

que rege este concurso.  

  

  

  

Porto Alegre,________de Agosto de 2019  

  

  

Assinatura do (a) Candidato (a):_______________________________________________  

RG/CPF:__________________________________________________________________ 

ENTIDADE:____________________________________________________  

CATEGORIA:___________________________________________________  
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AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS  
  

  

  

Pelo presente autorizo meu (minha) filho (a)_________________________________________  

A participar do Concurso de Prenda e Peão Farroupilha, no Parque da Harmonia, se conquistar o 1º 

lugar, comprometo- me em auxiliar naquilo que me for possível, bem como tenho o pleno 

conhecimento do Regulamento do Concurso.  

  

  

  

  

  

Porto Alegre,_________ de Agosto de 2019  

  

  

  

Assinatura do Pai ou responsável:_____________________________________________ 

RG/CPF :________________________________  

  

 

  

ENTIDADE : ___________________________________________________  

CATEGORIA :___________________________________________________  
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DECLARAÇAÕ DO PATRÃO/PATROA  
  

  

  

Ao inscrever o (a) candidato (a) à participar do Concurso de Prenda e Peão Farroupilha no Parque 

da Harmonia, me comprometo em auxiliar e assessorar, no desempenho de suas atividades, caso 

venha receber o título de 1º lugar, bem como tenho conhecimento do Regulamento deste Concurso 

do Município de Porto Alegre.  

  

  

  

  

  

Porto Alegre,_______de Agosto de2019  

  

  

  

Assinatura do Patrão ( ao):______________________________________________ 
RG/CPF:____________________________________________________________  

ENTIDADE :__________________________________________________________  

CATEGORIA :_________________________________________________________  
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DECLARAÇÃO DO CANDIDATO  
  

  

  

  

  

Eu_________________________________________________ , declaro estar ciente das 
provas    campeiras que irei realizar no Concurso de Peão Farroupilha, no Parque da Harmonia, 
tomarei todos os cuidados possíveis para não cometer nenhum acidente, mas se  por acaso vier 
acontecer, será de total responsabilidade minha, em nenhum momento a responsabilidade  será 
dos Organizadores do Evento.  
  

  

  

  

  

Porto Alegre,______ de Agosto de 2019  

  

  

  

Assinatura do Candidato :________________________________  

RG/ CPF:_____________________________________________  

  

Assinatura do responsável( se menor ) :___________________________________  

RG/CPF :___________________________________________________________  

  

  

  


