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REGULAMENTO  

 

O Torneio Artístico e Cultural parte da Programação dos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018,  

contemplará as linguagens  de Dança e Música. Poderão participar todos os alunos regularmente matriculados 

nas redes de ensino estadual, municipal e particular da cidade de Fortaleza. 

 

1. Da Inscrição: 

 

1.2  Todos os trabalhos devem, impreterivelmente, tratar sobre o tema central proposto: 

“PAZ em som, ritmo e movimento”.  

 

1.3 Os trabalhos devem se inserir em uma das linguagens elencadas abaixo. Cada escola poderá apresentar 

1(um) trabalho por categoria:  

 

  Música 

  Dança 

 

1.4 Serão aceitos somente trabalhos autorais, obras inéditas referentes às Categorias. 

 

1.5 Não serão aceitos trabalhos com apologia ao uso de drogas, preconceito de cor, raça, gênero, ou seja, 

qualquer tipo de violência. 

 

1.6 A apresentação deverá ter um tempo máximo de até dez (10) minutos.  

 

1.7 A Comissão Organizadora do torneio será responsável pela elaboração do cronograma das apresentações.  

 

2.  Do Material para Inscrição 

 

2.1 Dança: Para a efetivação da inscrição, será necessário entregar no endereço: Av. Desembargador Moreira, 

Nº 2875 – Dionísio Torres – 4º andar – Sala de Cultura no Prédio da Secretaria Municipal de Educação 

de Fortaleza  os seguintes arquivos em envelope fechado e devidamente identificado:  

 

a) LINK ou CD ou DVD do vídeo com a apresentação prévia para análise da Comissão;  

b) Ficha de Inscrição e seus anexos (I, II e III), devidamente preenchida; 

c) Será de inteira responsabilidade do grupo figurinos, instrumentos e adereços cênicos dentre outros.  

d) Declaração de obra autoral. 

 

2.2 Música: Para a efetivação da inscrição, será necessário entregar no endereço: Av. Desembargador 

Moreira, Nº 2875 – Dionísio Torres – 4º andar – Sala de Cultura no Prédio da Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza  os seguintes arquivos:  

 

a) LINK ou CD ou DVD do vídeo com a apresentação prévia para análise da Comissão;  

b) Ficha de Inscrição e seus anexos (I, II e III), devidamente preenchida; 

c) Será de inteira responsabilidade do grupo figurinos, instrumentos e adereços cênicos dentre outros.  
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d) Declaração de obra autoral. 

 

3. Do Processo de Seleção 

 

Será formada uma comissão avaliadora que selecionará os trabalhos em 3 etapas: 

1ª etapa: A partir da avaliação do material entregue, serão selecionados para participar do torneio 10 trabalhos 

por esfera administrativa (estadual, municipal e particular) ao todo serão  60(sessenta) trabalhos  sendo 30 

(trinta) de cada linguagem; 

 

2ª etapa: Apresentação dos selecionados acontecerá em dois dias (conforme cronograma), com a presença da 

comissão julgadora. Dessa etapa irá para a final 6(seis) trabalhos de cada linguagem. 

 

3ª etapa: Apresentação dos 6(seis) trabalhos para a comissão julgadora escolher os vencedores (1º, 2º e 3º lugar). 

 

3.1. Critérios de Avaliação: As linguagens serão avaliadas por meio das seguintes características:  

 

Música 

a) Adequação ao tema proposto;  

b) Criatividade e inovação;  

d) Afinação e harmonia do conjunto musical; 

e) Interpretação; 

f) Organização em palco. 

 

Dança 

a) Adequação ao tema proposto;  

b) Criatividade e inovação;  

d) Interpretação da coreografia; 

e) Figurino; 

f) Organização em palco. 

 

 

4. Dos Avaliadores 

 

4.1 A comissão avaliadora será composta por  técnicos , convidados e professores da SME que não estejam com 

trabalhos inscritos. Cada projeto será avaliado por, no mínimo, 03 três avaliadores.  

 

4.2 A avaliação dos projetos ocorrerá no período de 15 de junho à 15 de Agosto, em horários a serem definidos 

pela Comissão de Organização.  

 

5. Da Premiação 

 

5.1 Os três trabalhos finalistas ( 1º, 2º e 3º lugar)  serão contemplados com medalha de honra. 
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6. Cronograma 

 

AÇÃO PERÍODO LOCAL 

Inscrições dos trabalhos 16 de Maio à 15 de junho de 2018 Sala Núcleo de Cultura 

– 4ª Andar - SME 

Avaliação dos trabalhos 15 de  junho  à 15 de Agosto de 

2018 

Sala Núcleo de Cultura 

– 4ª Andar - SME 

Divulgação dos selecionados para 2ª etapa 20 de Agosto de 2018 Site da  SME 

Apresentações dos trabalhos na  2ª etapa Música 15 de setembro de 2018 Local à definir  

Apresentações dos trabalhos na  2ª etapa Dança 22 de setembro de 2018 Local à definir  

Divulgação dos selecionados para a 3ª etapa  26 de setembro de 2018 Site da SME 

Apresentações dos trabalhos na 3ª etapa  

( Final de Dança e Música) 

29 de setembro de 2018 Local à definir  

Apresentação dos Vencedores e premiação no 

encerramento dos Jogos Escolares 

À definir Local à definir  

 

 

 

 

Fortaleza, 20 de Abril de 2018. 

 


