1º SHOW DE TALENTOS ESTUDANTIS
SINPROESEMMA/BDC

Barra do Corda-MA
Agosto/2017

APRESENTAÇÃO
O 1º SHOW DE TALENTOS ESTUDANTIS – SINPROESEMMA/BDC tem
por objetivo descobrir novos talentos no meio estudantil no município de Barra do CordaMA, divulgar habilidades artísticas, promover entretenimento e cultura à comunidade
estudantil e a sociedade em geral. Poderão participar do evento os alunos do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º ano), Médio e Técnico, das redes municipal, estadual, federal e
privada interessados em mostrar suas habilidades, abrindo espaço para manifestações
artísticas e culturais.
O aluno, que quiser participar do momento terá acesso uma ficha de inscrição que
será preenchida com seus dados e categoria artística escolhida. Após leitura e ciência dos
responsáveis acerca do regulamento interno, que normatiza as atividades do 1º SHOW
DE TALENTOS ESTUDANTIS – SINPROESEMMA/BDC, a inscrição deverá ser
entregue aos responsáveis pelo estudante que se apresentará.

OBJETIVOS
Sabe-se que muitas de nossas crianças e adolescentes interagem e se expressam
por meio de manifestações artístico-culturais como dança, música, dramatização, entre
outras. Para concretizar essa realidade, e em comemoração a semana do estudante, foi
criado o Projeto 1º SHOW DE TALENTOS ESTUDANTIS –
SINPROESEMMA/BDC, com o intuito de:
* Valorizar os talentos estudantis no município de Barra do Corda-MA;
* Proporcionar uma integração entre o Ensino Fundamental II, Médio e Técnico, das redes
municipal, estadual, federal e privada por meio de atividades artísticas e culturais;
* Incentivar os jovens por meio de uma competição saudável, estimulando-os ao
desenvolvimento de suas aptidões artísticas;
* Utilizar a música e a arte como instrumentos de promoção social.

REALIZAÇÃO DO EVENTO
A apresentação será no dia 12 de agosto de 2017 e contemplará os três melhores
destaques para cada categoria oferecida, de acordo com os critérios:
* Os participantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Médio e Técnico, das redes
municipal, estadual, federal e privada se apresentarão e concorrerão, de acordo com a
categoria, ao 1º, 2º e 3º lugar.

FORMA DE REALIZAÇÃO
O 1º FESTIVAL DE TALENTOS ESTUDANTIS – SINPROESEMMA/BDC
acontecerá dentro das categorias descritas abaixo.

* Dança (solo, dupla ou grupo);
* Artes Visuais (Fotografia ou desenho);
* Música: canto ou instrumento; individual, dupla ou banda;

REGULAMENTO
Todas as instruções acerca da participação dos talentos, metodologia de
classificação, critérios de julgamento, premiação e demais informações do 1º SHOW DE
TALENTOS ESTUDANTIS – SINPROESEMMA/BDC estão contidas neste
regulamento.
* A participação é aberta aos estudantes das redes de ensino municipal, estadual, federal
e privada, do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Médio e Técnico;
* A participação pode ser individual ou em grupo;
* Categorias artísticas: música, dança, fotografia ou desenho;
* O aluno poderá participar apenas de uma categoria;
* A ficha de inscrição deve ser preenchida e assinada pelo responsável, após leitura e
ciência deste regulamento e entregue ao responsável pelo aluno até as 18H do dia 09 de
agosto de 2017;
* Todas as apresentações devem estar de acordo com as normas e costumes dos padrões
de um ambiente educacional, como:
1 - Vestimentas adequadas e ou adaptadas ao estilo da dança ou apresentação musical;
2 - Letras de músicas não podem conter conteúdos discriminatórios, ofensivos e palavras
com sentidos pejorativos.
* Para participar, o candidato e seu responsável devem ler atentamente o regulamento,
os prazos e as regras estipuladas;
* Deve-se preencher a ficha de inscrição com seus dados pessoais, dando ciência ao
regulamento;
* A Comissão Organizadora não se responsabiliza por danos ou extravio de objetos de
qualquer espécie.
O 1º SHOW DE TALENTOS ESTUDANTIS – SINPROESEMMA/BDC
ocorrerá na Casa Balneário Prof. Robson Roberto, localizada no Bairro Belo Horizonte,
no dia 12 de agosto de 2017, a partir das 19H. Os candidatos poderão convidar seus
amigos e familiares para prestigiá-los.
Cada apresentação terá tempo de no máximo 08 (oito) minutos e toda e qualquer
produção, instrumentos, adereços, vestimentas para viabilizar a apresentação artística é
de total responsabilidade do candidato.
Para sua produção, o candidato deverá seguir as devidas orientações:

Se for fotografia:
1 - Utilizar papel fotográfico fosco tamanho A4;
2 - As fotos poderão ser coloridas ou em preto e branco;
Se for desenho:
1 - Utilizar papel tamanho A4;
2 - Os trabalhos podem ser realizados com lápis grafite, caneta hidrográfica, giz de cera
ou lápis de cor.
ATENÇÃO - As fotografias e os desenhos deverão ser entregues até dia 10 (dez) de
agosto de 2017, na Sede Administrativa do SINPREOSEMMA/BDC, localizada na Rua
José Maria Madeira Nº 07 – Bairro Vila Canadá.
Observações:
Os trabalhos não poderão conter imagens de nudez, menções pejorativas e/ou
discriminatórias.
A realização deve ser de autoria do aluno inscrito.
Para a Fotografia ou Desenho, a Comissão julgadora escolherá os três melhores trabalhos.
Os grupos de danças e bandas musicais poderão ser compostos com até 08 participantes.
No dia do Evento, os participantes deverão chegar ao local com uma hora de antecedência
para organização.
Dúvidas ou mais esclarecimentos serão resolvidos junto à Comissão Organizadora.

Quanto à premiação:
1 - Resultado será divulgado aos vencedores na mesma data;
2 – Premiação:
Dança (solo, dupla ou grupo)
1º Lugar: R$ 350,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00
* Artes Visuais (Fotografia ou desenho);
1º Lugar: R$ 350,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00
* Música: canto ou instrumento; individual, dupla ou banda;

1º Lugar: R$ 350,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00
Quanto às considerações finais:
O evento será aberto para a sociedade em geral prestigiar os nossos artistas estudantis.
OBSERVAÇÃO: Os candidatos que não estiverem de acordo com qualquer tópico deste
regulamento, deverão procurar a Comissão Organizadora para buscar esclarecimentos.
COMISSÃO ORGANIZADORA DO 1º SHOW DE TALENTOS ESTUDANTIS SINPROESEMMA/BDC

