ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO
E.M. DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NEY AMADO COSTA
Secretaria de Município da Educação
EMIE Ney Amado Costa
Associação Cultural Rio Grande em Ação
Festival Dança Estudantes – Edição 2

APRESENTAÇÃO:
É com grande prazer que convidamos a escola para participar da 2ª edição do Dança
Estudantes. Evento que promove a Dança, nas suas diferentes modalidades, promovido pela
Secretaria de Município da Educação/EMIE Ney Amado Costa, Associação Cultural Rio Grande
em Ação e Universidade Federal do Rio Grande - FURG.
Trata-se de um festival competitivo, que acontecerá no Centro Integrado de
Desenvolvimento Costeiro e Oceânico (CIDE-SUL/FURG Carreiros) da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, no dia 05 de outubro, das 18h às 22h. E, no dia 06 de outubro ,das 14h às
18h.
O evento promoverá o intercâmbio da Dança entre as Escolas de Educação Básica do
Município do Rio Grande e proporcionará a troca de experiências, entre alunos e professores, que
tiverem o interesse em apresentar suas composições coreográficas.
Nesta 2ª edição, serão oportunizados encontros de formação continuada junto aos (às)
professores (as) da Universidade e a integração de acadêmicos(as) que dialogam com a dança e
suas vertentes, com o intuito de potencializar as propostas que são desenvolvidas nas escolas.
O objetivo é valorizar, difundir e incentivar o talento dos(as) alunos(as) através da Arte do
Movimento, evidenciando todo o potencial criativo de cada segmento artístico escolar, visto que a
Dança é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento sociocultural, contribuindo
no processo de significação do conhecimento.

REGULAMENTO:
●
●

●
●
●
●
●
●

●

A organização não se responsabilizará por perdas ou danos nas dependências do CIDECSUL.
As coreografias serão avaliadas por uma comissão julgadora especial que não levará em
conta técnicas perfeccionistas e, sim, os trabalhos de melhor execução e originalidade,
respeitando as potencialidades dos(as) alunos(as).
Cada escola deverá preencher a ficha de inscrição (em anexo) e enviar para o e-mail:
rgacultural@gmail.com, até o dia 21 de setembro de 2018.
Será obrigatório o envio da fotocópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade
de todos os componentes que participarem do evento.
As inscrições serão gratuitas, como também, a participação dos familiares e comunidade
escolar durante as apresentações.
Cada escola poderá inscrever até 5 coreografias.
Cada escola deverá ter um representante na cabine de som/luz no momento da
apresentação.
A música deverá ser levada pelos coordenadores (as) na reunião agendada para o dia 28 de
setembro, às 17 h, no Auditório das Pró-reitorias, em frente ao pavilhão 4 da FURG/
Campus Carreiros.
O ensaio de palco será das 13h às 16h30min, no dia 05 de outubro e das 8h 30min às 11h
30min, no dia 06 de outubro, sendo o mesmo tempo de cada coreografia. Posteriormente, a
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comissão organizadora irá divulgar aos grupos seus horários de ensaio e data da
apresentação.
●
●
●
●

O Evento iniciará, impreterivelmente, às 18h, no dia 05/10 e às 14h, no dia 06 de outubro.
Os resultados serão divulgados ao término de todas as apresentações.
Entende-se por Escola de Educação Básica: Instituições públicas ou privadas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Para o tempo máximo, estabelecido no quadro abaixo, será permitida a tolerância de 30
segundos.

CATEGORIAS

MODALIDADES
Solo (até 3 min)

Infantil (4 a 7 anos)
Junior (8 a 11 anos)
Infanto-Juvenil (12 a 15 anos)
Juvenil (16 a 18 anos)

Duo (até 3 min)
Conjunto (até 4 min)
Grupo (até 5 min)
*Conjunto (3 a 6 bailarinos)
*Grupo (a partir de 7 bailarinos)

ESTILOS
Danças Urbanas
Estilo Livre
Jazz
Contemporâneo
Dança de Salão
Ballet Clássico
Dança do Ventre
Dança Tradicionalista

AVALIAÇÃO, PREMIAÇÃO E CERTIFICADOS:
●
●
●

Todos os participantes do Festival Dança Estudantes – Edição 2 receberão certificados de
participação em nome da Instituição de Ensino que representam.
Cada coreografia concorre com a sua respectiva modalidade, estilo e categoria.
A nota final será obtida pela média aritmética das notas de cada jurado. A classificação
será realizada por pontuação da seguinte forma:

7,0 a 7,9 = 3º Lugar / 8,0 a 8,9 = 2º Lugar / 9,0 a 10,0 = 1ºLugar
●
●
●

●

Não haverá critério de desempate. O(s) trabalho(s) que ficar(em) entre uma destas notas,
será(ão) premiado(s).
Os quesitos avaliados serão: MUSICALIDADE, SINCRONISMO, EXPRESSÃO
CORPORAL e COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA.
OBS: Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos, separadamente, de acordo com
o teor da questão pela Comissão Organizadora, estando à disposição para sanar possíveis
dúvidas.
Os encontros de formação ocorrerão em três momentos: no dia do evento, na semana
anterior e posterior ao Festival. Será emitida certificação pela Universidade.

CONTATOS:
Secretaria de Município da Educação
Escola Municipal de Iniciação Esportiva Ney Amado Costa
Telefone: 3232.1089 – Denise Costa
Associação Cultural Rio Grande em Ação
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Telefones: 99949.1203 (WhatsApp) – Denise Costa ou 98107.9838 (WhatsApp) – Lucas
Goulart
E-mail: rgacultural@gmail.com
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