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AÇÕES LOCUTOR 

19h00 - Chegada dos convidados no 

auditório. Som: MÚSICA AMBIENTE 

 

19h45 – 19h55  

Chegada e recepção das autoridades 

encaminhar para as cadeiras reservadas no 

auditório. 

Apresentação do Coral 

 

20h00  

Inicio da Cerimônia  

Som: CD Música _______. Após 10” vai 

diminuindo para início para a fala do locutor 

no púlpito. 

 

 

 

 

 

 

Boa noite, Senhoras e Senhores!  

Boa noite atletas, técnicos e dirigentes,      

que impulsionam o esporte de Brasília. 

Sejam bem-vindos à Cerimônia do     

Prêmio Brasília Esporte - 2016. 

Organização do _______________, e    

____________, com o Patrocínio:    

_______________________________.  

 

O (organizador) _________ apresenta    

neste momento o Prêmio Brasília     

Esporte 2016. 
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Hoje, é um dia muito especial para o        

esporte de ________(cidade), vamos    

premiar o esforço, a dedicação, o      

empenho de cada um que tornou e       

torna ________(cidade), a Capital do     

Esporte. 

20h02 

Cerimonial - encaminha às autoridades     

para o Palco 

Convidamos para compor o palco da      

Cerimônia do Prêmio Brasília de     

Esporte a Excelentíssima (nome),    

(cargo) do DF, anfitriã da Festa ;  

 

o Excelentíssimo (nome), (cargo);  

 

 

O presidente (patrocinador) do    

(empresa), (nome), (cargo) 

 

 

E do(nome), (cargo) 

Agradecemos a presença das demais     

autoridades. 
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 E para abrilhantar a Cerimônia do      

Prêmio Brasília Esporte 2016, temos a      

honra de convidar (algum destaque da      

cidade, principalmente atleta) 

20h15 

Entrada do Coral (atração da festa) 

Execução do Hino Nacional  

Entrada das Bandeiras do Distrito Federal e 

do Brasil. – Coordena a entrada das 

Bandeiras:  (nome da pessoa 

responsável) 

 Obs: se posicionar é diferente de: ficar de 

pé, pois em todo evento existem 

cadeirantes. 

Convidamos para subir ao palco, o      

coral _______ que irá executar o HINO       

DA CIDADE e HINO NACIONAL     

BRASILEIRO.  

Neste momento solicitamos o público     

presente a se posicionar para a      

execução dos HINOS. 

20h30 

Assistir ao filme (esta era a 2a. atração) 

Convido a todos para assistir um pouco       

do que foi o ano de 2016, para o         

esporte da (cidade) 

20h35 

Fala das Autoridades  

 

Convidamos o Ilustríssimo, Senhor    

_______________________, 

______________________ para o seu    

pronunciamento. 
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20h35 

Fala das Autoridades  

 

Convidamos o Ilustríssimo, Senhor    

__________________, 

______________________ para o seu    

pronunciamento. 

20h35 

Fala das Autoridades  

 

Convidamos o Ilustríssimo, Senhor    

_________________ (patrocinador)  

para o seu pronunciamento. 

20h38 

 

Convidamos a Ilustríssima (nome e 

cargo), para o seu pronunciamento. 

20h41 

 

Convidamos o (cargo, ex:prefeito) 

Excelentíssimo Sr. (nome) (pessoa 

mais importante do evento fala por 

ultimo)  para o seu pronunciamento e 

entrega do Prêmio de Honra ao Atleta 

ao mérito Brasil. 

20h48 

 

 

 

Com a  palavra o ( a pessoa que 
recebeu a homenagem), um pouco do 
currículo. 

20h50 

Início da premiação 

Vamos iniciar a Premiação, momento     

este/ tão esperado por todos os atletas       

de Brasília, a coroação do trabalho de       
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muitos anos de preparação, suor,     

lágrimas, alegrias e decepções. 

Estão concorrendo ao Prêmio Brasilia     

Esporte – 2016, ___ esportes olímpicos      

e ___ paralimpicos. 

 

A medida que resultado for apresentado      

por cada um dos nossos convidados o       

atleta ou o seu representante deve se       

dirigir ao palco para receber o prêmio.  

Recebe o envelope, contendo o resultado 

da votação. 

O locutor anuncia os 3 concorrentes e o 

convidado abre o envelope e anuncia o 

resultado. 

 

 

 

Os atletas se dirigem ao palco para receber        

o troféu. 

Observação: atleta popular Paralímpico e     

Olímpico foi escolhido pela população da      

cidade, através do aplicativo gratuito do      

facebook 

Encerrada a premiação dos esportes,     

apresentamos agora o resultado do     

atleta popular Paralímpico e Olímpico. 

Foram ___________ votos pela    

facebook, sendo que o esporte     

paralímpico obteve um total de _______      

votos e o vencedor(a), que conseguiu      

_______ votos é da modalidade     

______________. 
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 E o esporte olímpico obteve um total de        

_______ votos e o vencedor(a), que      

conseguiu _______ votos é o atleta      

da modalidade ________________. 

Locutor convida a autoridade que irá      

entregar o prêmio. 

Convidamos a Ilustríssimo (nome e 

cargo), para fazer a entrega do prêmio 

ao atleta popular Paralímpico (nome do 

atleta/modalidade)_______________ 

Convidamos a Ilustríssimo (nome e 

cargo), para fazer a entrega do prêmio 

atleta popular Olímpico para: (nome do 

atleta/modalidade)_______________ 

  

Premiação Final Foram vários dias recebendo currículos,     

foram 3 indicados de cada esporte, e       

depois o vencedor de cada esporte      

concorreu ao prêmio final geral. 

Vamos aos vencedores. 

Observação: Durante a entrega do premio 

por uma autoridade, o locutor faz a leitura 

do mini-currículo do atleta. 

Campeã Geral Feminina do Esporte     

paralímpico de Brasília: (nome do     

atleta e modalidade) 
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Ler o currículo do atleta 

Campeão Geral Masculino do Esporte     

paralímpico de Brasília:(nome do atleta     

e modalidade). 

Observação: Durante a entrega do premio 

por uma autoridade, o locutor faz a leitura 

do mini-currículo do atleta. 

Campeã Geral Feminina do Esporte     

Olímpico de Brasília: (nome do atleta e       

modalidade). 

 

Ler o currículo do atleta 

Campeão Geral Masculino do Esporte     

Olímpico de Brasília: (nome do atleta e       

modalidade). 

 

 

Convidamos os atletas para uma foto. 

 Convidamos os presidentes de    

federação para subir ao palco para foto 

 Convidamos todos os atletas para subir      

ao palco para uma foto 

 Parabéns a todos .  

Até 2017 – 2º. Prêmio Brasília de       

Esporte  

Música ambiente.   

 

 

  



 

 
 

 

 

PROVIDÊNCIAS: 

1) Bandeira do DF e Brasil  

2) Treinar as crianças que vão entrar e sair com as com as bandeiras.  

3) Mesa com troféus 

4) Cadeiras para o palco 

5)  Escolher músicas  

6)  Passagem do roteiro com o Locutor  

  

8 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZER: 

1. SOM PARA LOCUÇÃO (2 microfones), MÚSICAS E APRESENTAÇÃO; 

2. CADEIRAS NO PALCO PARA AUTORIDADES; 

3. TELÃO PARA APREENTAÇÃO DO VIDEO; 

4. BLUSAS PARA GAROTADA QUE ENTRA COM AS BANDEIRAS;  

5. BACK DROP DO PALCO 

6. PULPÍTO – ADESIVAR O PULPITO. 

7. ESCOLHA DO LOCUTOR  
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