SHOW DE TALENTOS DO COLÉGIO ANGLO PRUDENTINO / 2017

O Show de Talentos do Colégio Anglo Prudentino tem como objetivo
promover a interação e a valorização da arte e da cultura de todos os
participantes e acontecerá no dia 07 de outubro de 2017, das 10h ao 12h, na
Quadra I do Colégio.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Compõem a Comissão Organizadora:
 Everton Tomiazzi
 Ernesto Souza
REGULAMENTO
1. DA INSCRIÇÃO:


A inscrição será realizada mediante entrega do formulário devidamente
preenchido na secretaria do Colégio. O formulário de inscrição
encontra-se disponível na secretaria ou no site da escola.
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O período de inscrição inicia-se em 19/09/2017 e encerra-se às 16h00
do dia 05/10/2017.



Cada aluno (a) poderá efetuar apenas uma inscrição – individual ou
como integrante de um grupo, em uma das seguintes modalidades:
 Música;
 Artes Cênicas;
 Artes Visuais.



Em caso de absoluta necessidade, poderão ser apresentadas
substituições de integrantes mediante justificativa por escrito, as quais
serão avaliadas pela Comissão Organizadora. O prazo para solicitar
substituições encerra-se em 05/10/2017.



Poderão participar do Show de Talentos os alunos e pais do 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental do Colégio Anglo Prudentino.



As apresentações poderão ser realizadas individualmente ou em grupos,
sendo que cada grupo deverá escolher um integrante para representálo.



Em caso de apresentação individual, a inscrição deverá ser feita pelo
próprio participante; caso a apresentação seja em grupo, o
representante será responsável por realizar a inscrição.



Não serão aceitas inscrições após as 16h00 do dia 05/10/2017.

2. DAS APRESENTAÇÕES:


As apresentações têm caráter participativo, e sua finalidade é favorecer
a interação e a valorização da diversidade cultural.



Este evento não possui caráter competitivo, sendo o seu intuito
proporcionar aos alunos um momento cultural, por meio da
demonstração de talentos.



As apresentações terão tema livre, cabendo aos participantes a
responsabilidade pelo que será apresentado. Pedimos que observem o
bom senso com relação ao tipo de dança, gestos e palavras nas
apresentações, cientes do zelo pelo ambiente familiar e pela imagem da
escola.



As apresentações poderão ocorrer nas seguintes modalidades:
 Música: dublagens, interpretações, apresentações instrumentais.

Show de Talentos
Outubro / 2017

Página 2

 Artes cênicas: apresentações de dança, declamações de textos,
mímicas e piadas.
 Artes visuais: Exposições de trabalhos artísticos, esculturas,
quadros e desenhos.


As apresentações de declamações de textos e piadas não poderão ser
lidas e caberá a cada participante estar preparado para a sua
apresentação.



O tempo de cada apresentação será de, no máximo, 5 (cinco) minutos,
sendo concedidos:
 Aos grupos: 02 (dois) minutos para preparação;
 Aos instrumentais: 03 (três) minutos para preparação.



O acesso ao palco será permitido somente aos participantes da
apresentação anunciada, bem como aos apresentadores e assistentes
de palco.



Os inscritos para o Show de Talentos deverão comparecer a Quadra I
do Colégio às 09h30min do dia 07/10/2017, para o credenciamento.



A ordem das apresentações, definida pela Comissão Organizadora, será
divulgada aos inscritos e deverá ser seguida rigorosamente, visando ao
bom andamento do Show.

Todos os participantes que fizeram a sua inscrição concordam com as
normas estabelecidas pela Comissão Organizadora.
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