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SHOW DE TALENTOS CMD – 2019 

 

REGULAMENTO 

 

 

OBJETIVOS: 

➢ Valorizar a criatividade e as habilidades artísticas dos alunos do Ensino Regular e dos Cursos Livres do 

Colégio Mãe de Deus; 

➢ Favorecer a revelação de talentos entre os estudantes; 

➢ Proporcionar momentos de lazer e descontração no ambiente escolar, promovendo a integração dos 

alunos e suas famílias, professores e colaboradores. 

 

 

DATA E HORÁRIO  

➢ O 3º Show de Talentos do Colégio Mãe de Deus será realizado no dia 14 de novembro de 2019, às 

20h, no Teatro Mãe de Deus. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

➢ Serão abertas 30 apresentações e a inscrição deverá ser feita através de formulário disponível no link 

enviado aos pais por email.  

➢ Ao preencher a ficha de inscrição, o aluno automaticamente concorda com o regulamento do evento.  

➢ O regulamento está acessível por link de acesso, no mesmo email enviado aos pais. 

➢ O período de inscrições será de 05 a 11 de novembro de 2019. Não haverá taxa de participação. 

➢ Cada aluno poderá fazer 01 apresentação e/ou mais uma coparticipação em outra apresentação.  

➢ Não será permitida a participação de alunos não inscritos. O Show de Talentos é aberto apenas para 

alunos do Colégio Mãe de Deus. 

➢ Não serão permitidas repetições de peças musicais, sendo admitido ao evento apenas aquele que 

primeiro se inscrever. 

➢ Para a modalidade de dança, o responsável deverá entregar um pendrive contendo somente a música 

a ser usada. O tempo máximo para a peça será: 

a. Apresentações musicais: máx. 4 min; 

b. Dança: máx. 5 min. 

c. Demais categorias: máx. 4 min. 

➢ Serão disponibilizados para as apresentações, 01 teclado, 01 bateria, 01 piano digital e 06 microfones 

com fio. Demais equipamentos (cabos, instrumentos, extensões elétricas, etc) deverão ser trazidos 

pelos alunos.  

 

 

DAS APRESENTAÇÕES 

➢ As apresentações musicais poderão ser individuais (solo) ou em grupo, com qualquer número de 

membros, porém deverão respeitar o tempo máximo de 4 minutos para esta modalidade. 
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➢ Todas as apresentações artísticas deverão estar de acordo com as normas éticas definidas pelo Colégio 

Mãe de Deus, sob a supervisão das Coordenações/Comissão Organizadora. Neste sentido, serão 

desclassificadas: 

1. Participações de conteúdo ofensivo, calunioso, vexatório, difamatório, racista, com incitação 

à violência, sexo e drogas, preconceituoso ou discriminatório, ou que apresentem linguagem 

grosseira ou obscena, se tal for a interpretação da Comissão Organizadora.  

2. A vestimenta a ser utilizada nas apresentações deverá ser aprovada com antecedência.  

3. Qualquer música, representação cênica ou atitude que vier a ser considerada pelos jurados 

agressiva contra o público / outrem. 

4. Ao receberem o email os pais ficam automaticamente cientes do Regulamento do Show de 

Talentos, bem como informações gerais da ficha de inscrição. O controle de email é 

gerenciado pelo Gennera, identificando o recebimento e a leitura do email cadastrado na 

Secretaria Acadêmica. 

 

 

DAS MODALIDADES 

➢ A ordem das apresentações será definida aleatoriamente, pela Comissão Organizadora. 

➢ Cada participante ou equipe será responsável pelos seus objetos pessoais (celulares, documentos, bolsa, 

materiais, etc) e instrumentos, não cabendo à comissão organizadora nenhuma responsabilidade sobre 

os mesmos.  

➢ Toda a produção (como trilha sonora, instrumento musical, vestimenta, equipamentos, roteiro, objetos 

cênicos, maquiagem e outros) será de responsabilidade dos participantes inscritos, não cabendo à 

Comissão Organizadora a competência de providenciar qualquer material para uso. Poderão ser 

apresentadas as seguintes expressões artísticas: 

- Música;  

- Dança; 

- Teatro; 

- Mágica; 

- Apresentação humorística (stand-up); 

- Assobio; 

- Declamação (poesia, contos etc); 

- Circo; 

- Mímica; 

- Outras manifestações artísticas e habilidades. 

➢ Os casos omissos deste regulamento deverão ser apresentados à Comissão Organizadora para serem 

analisados até o ultimo dia de inscrição. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Carla Rocco – Coordenação Jugend; 

Fernanda Salomão – Coordenação Basis; 

Shamir Giupato – Coordenação da Escola de Música; 

Gabriel Antonio Moreira –  Professor de Música; 
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Sonia Secco Candido – Coordenação de Esportes e Dança; 

Andréa Finck - Coordenação de Idiomas Alemão e Japonês; 

Raphael Tait – Comunicação e Marketing; 

Vânia Gomes – Coordenação de Língua Inglesa e Espanhol. 

 

 

 

 

Londrina, 04 de novembro de 2019. 

 

Gestão Educacional CMD. 
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