1-Apresentação:
I FESTIVAL ESTUDANTIL INTERMUNICIPAL DE DANÇA
(Arraial do cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia)
A dança traz a cena um patrimônio imaterial artístico-cultural de
significativa importância, na dinâmica da nossa sociedade, que,
historicamente, vem cumprindo um papel importante na manutenção
e recriação de tradições herdadas de diferentes povos. Mas também é
a expressão de um jeito de ser, agir e ver o mundo contemporâneo
simbolizado através da linguagem corporal. Por ser uma forma de
saber e interagir com o mundo, a dança deve ocupar lugar de destaque
nas escolas brasileiras.

2 - Objetivo:
O FESTIVAL ESTUDANTIL INTERMUNICIPAL DE DANÇA O uso
da dança tem como objetivo favorecer a criatividade o aprimoramento das
habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento, atua no
desenvolvimento das potencialidades humanas e na construção do
conhecimento e desenvolvimento, cognitivo, espacial, psicomotor e de
socialização como conceito de linguagem estética de arte corporal. Incentivar
e valorizar a arte da dança e promover a integração cultural entre os
grupos de dança das escolas municipais e comunidade.
O Festival será de caráter competitivo e troca de experiências entre os
participantes.

3 - Programação:
3.1 – A final irá acontecer no Teatro Municipal Inah de Azevedo
Murebe em Cabo Frio.
3.2 - Cada Município participante deverá trazer 4 (quatro) grupos
que totalizará 12 (doze) grupos que se apresentarão no dia
04/11/2017.

3.3 – O festival será aberto ao público sem a cobrança de
convite ou ingresso.
3.4. A apresentação acontecerá das 15:00 as 18:00 horas.

4 - Regulamento:
4.1. MODALIDADE:
4.1.1 - Os grupos de dança serão formados por alunos
matriculados regularmente nas Escolas do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio da Rede Municipal de Ensino.
4.1.2 – Cada grupo se apresentará 01 (uma) única vez.
4.1.3 – É de responsabilidade de cada grupo o figurino e ensaio
para a final.
4.2. CATEGORIAS:
4.2.1 – Serão selecionados 04 grupos de cada município.
4.2.2 – Cada grupo deverá ser composto de 5 a 15 alunos.
4.2.3 – Cada apresentação terá: na categoria juvenil e sênior no
mínimo de 2 min e 30 segs. e no máximo de 6 min.
4.2.4 – Cada município deverá entregar a letra da música para o
munícipio responsável pela final.
4.2.5 - Não serão aceitas alterações no nome da coreografia.
4.2.6 - Em caso de desistência a comissão organizadora deverá
ser comunicada com antecedência de 48 horas da realização do evento.
4.2.7 - Na Final que acontecerá no Teatro Municipal Inah de
Azevedo Murebe em Cabo Frio, cada bailarino ou dançarino inscrito
receberá um crachá de identificação e horário de apresentação, bem
como seus responsáveis: diretor, coreógrafo e ou coordenador.
4.2.8 - Não será permitida a participação do bailarino ou
dançarino por mais de uma Escola ou grupo, onde este participará uma
única vez em cada modalidade e categoria.

5 – Avaliação e Premiação:
5.1 - AVALIAÇÃO: Será a mesma para as duas etapas do
evento.
5.2 - Critério: A comissão julgadora avaliará:
Técnica coreográfica - criatividade – Desempenho
Interpretação – Musicalidade e carisma.

–

5.3 - A comissão julgadora é soberana quanto às decisões de
classificação e premiação, cabendo a mesma, em caso de empate, a
decisão final.
6 - PREMIAÇÃO:
6.1 - Troféus e medalhas:
Serão distribuídos troféus (para escola) para 1°, 2º e 3º lugar, e
medalhas (para o grupo) para 1°, 2º e 3º lugar.
6.2 - Serão distribuídos certificados de participação para todos os
participantes.
7– Comissão julgadora:
7.1 - O corpo de jurado será formado por 03 (três) técnicos e
representante de cada município e 02 (dois) convidados escolhidos
pelos munícipios em conjunto.

8–

Orientações Gerais:
APRESENTAÇÕES:

8.1 – Os grupos deverão chegar com uma hora de antecedência do
horário do evento. Se não estiverem presentes no horário agendado,
perderão o direito da apresentação sendo desclassificados. (Horário
14h chegada/15h início da Apresentação)
8.2 – A Coordenação do evento orienta a todos os participantes que
cheguem devidamente maquiados e penteados no dia da
apresentação, para que não haja atraso. Não devem, porém, chegar
caracterizados.
8.3 - As trilhas deverão ser gravadas em pen drive identificadas
com nome da coreografia, grupo, e município ao qual o grupo está
representando, no sorteio da ordem dos grupos, que será realizado no
dia 20/10, ás 19h, no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do
Cabo.
8.4 – A reprodução da trilha não poderá ter interferências de
aplausos ou cortes abruptos, e deverão ser entregues com
antecedência.
8.5 - Cada escola deverá ter um coordenador credenciado durante
a apresentação.
8.6 – O cenário e a iluminação serão iguais para todos os
participantes. Não serão permitidos cenários fixos nem efeitos de
maquinaria, porém poderão ser usados elementos cênicos simples e
práticos objetivando não atrapalhar ou comprometer a apresentação
do grupo subsequente. O grupo terá 01(um) minuto para montagem e
01(um) para desobstrução do palco, a fim de não prejudicar a
sequência do espetáculo. A iluminação terá ajuste único.
8.7 – Não será permitida a apresentação de grupos com objetos,
animais ou qualquer recurso com fogo, água ou produtos que possam
pôr em risco a segurança das pessoas e das instalações, ou
comprometer as condições do palco, causando prejuízo para outros
grupos. Caso não haja cumprimento dessas normas, a apresentação
poderá ser automaticamente suspensa ou interrompida.
8.8 – As referências de música, coreografia e figurino não
poderão conter apelo sexual ou duplo sentido, ou qualquer outro tipo
de apologia, estando o grupo sujeito a desclassificação.
8.9 - Enviar um resumo sobre o grupo e o trabalho em
questão, que será lido antes das apresentações.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 – Os sorteios para a ordem das apresentações serão
realizados em evento próprio que acontecerá no dia 20/10, ás 19h, no
Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo.
9.2 - A organização do festival não se responsabilizará por
objetos pessoais extraviados nos locais da apresentação. Cabendo
a escola providenciar uma pessoa para cuidar dos pertences
pessoais do(s) grupo(s).
9.4 - A comissão julgadora será a única responsável pela
avaliação, classificação e definição da premiação do festival,
estando à organização do I FESTIVAL ESTUDANTIL
INTERMUNICIPAL DE DANÇA isenta de responsabilidade das
notas e avaliações atribuídas pelos jurados.
9.5 - Todos os participantes do Festival se comprometem a
ceder as imagens para utilização na promoção e divulgação do evento,
nesta e em outras edições sem a cobrança de cachê. A direção da
escola deverá providenciar o preenchimento da autorização do
responsável/pais dos alunos (documento em anexo).
9.6 - Ao inscreverem-se, os grupos aceitam todas as condições
e regulamentos do festival.
9.7 - A organização reserva-se o direito de efetuar as alterações
que se fizerem necessárias para a realização do festival.
9.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora, não cabendo recurso ou quaisquer
reivindicações sobre o conteúdo deste regulamento.
9.9 – Premiação extra:
Dançarino destaque
Dançarina destaque
Coreografia mais elaborada
Interpretação destaque (grupo)
9.10 – Cada Município ficará responsável pelas suas despesas
com transporte, alimentação e figurinos.
10 - Comissão Organizadora de Cada Município
- Arraial do Cabo: Brian Uchôa Pinto de Almeida - (22) 998547880
- Cabo Frio: Carlos Ernesto Lopes – (22) 998234443
- São Pedro da Aldeia: Luciana Viana – (22) 996084811

