EDITAL DO 7º “ Show de Talentos” - 2019
1 – Das Disposições Gerais
1.1 – O “Show de Talentos” é um evento promovido pelo Grupo de professores das áreas de Línguas Inglesa,
Espanhola, Música, Artes e Teatro do Colégio Pallotti.
1.2 – O evento tem como objetivo geral o incentivo à manifestação cultural proveniente dos diversos setores da
instituição.
2 – Critérios De Participação E Datas Para Inscrição
2.1 Retirar Ficha de Inscrição na Secretaria do Colégio Pallotti a partir de 23 de abril;
2.2 Informações se encontram no edital que está disponível em www.colegiopallotti.com.br;
2.3 Inscrever-se no evento somente alunos do Colégio Pallotti devidamente matriculados, a partir do
4º (quarto) ano;
2.4 Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), individual;
2.5 Devolver a ficha de inscrição na Secretaria do Colégio Pallotti até 20 de maio;
2.6 Participar de todas as etapas de orientações que serão realizadas pelos professores especialistas, de acordo
com a necessidade do aluno ou grupo em cronograma divulgado dia 03 de junho;
2.7 Preparar e ensaiar previamente à apresentação, conforme cronograma;
2.8 Comparecer 1 (uma) hora antes do horário previsto para a abertura do show;
2.9 Providenciar todos os materiais da apresentação que serão de responsabilidade de cada aluno/grupo;
2.10

Organização e atitudes dos participantes também serão avaliadas;

2.11

Não será permitido utilizar coreografias e/ou palavras pejorativas ou de apologias a bebidas, drogas.

3. Para Efeito De Controle, Foram Determinadas 08 (Oito) Categorias De Inscrição:
1. Instrumental – individual ou em grupo, sem restrição de estilo;
2. Canto – individual ou em grupo, sem restrição de estilo;
3. Instrumental e Canto – individual ou em grupo, sem restrição de estilo;
4. Teatro - individual ou em grupo, sem restrição de estilo;
5. Dança - individual ou em grupo, sem restrição de estilo;
6. Bandas – em grupo, sem restrição de estilo;
7. Cover;
8. Declamação de poesias;

3.3 – Os inscritos em cada uma das categorias disputarão entre si, e suas apresentações estarão sujeitas a um
método de avaliação comum com especificações apresentadas no item 4.
3.4 – As inscrições serão abertas em cada categoria de 23 de abril até 20 de maio de 2019.
3.5 – As orientaçōes serão realizadas conforme calendário no Painel do Show de Talentos, site e redes sociais
do Colégio Pallotti;
3.6 – A lista de alunos classificados será exposta no Painel do Show de Talentos, site e redes sociais do Colégio
Pallotti;
3.7 - Cada pessoa inscrita poderá participar de uma única apresentação.
3.8 – No ato da inscrição, o participante preencherá uma ficha, onde serão informados o nome da apresentação
(nome do grupo/artista/banda), uma descrição sucinta da apresentação e um e-mail para contato.
3.9 – Todos os participantes de apresentações em grupo deverão ser especificados no ato da inscrição.
4 – Como taxa de contribuição para realização do evento, serão cobrados R$ 40,00(quarenta reais – camiseta
mais inscrição) para cada integrante.
4.1 - O valor arrecadado ficará sob responsabilidade da comissão organizadora para cobrir gastos relacionados
à produção do evento.
4.2 – Poderão inscrever – se no evento somente alunos do Colégio Pallotti devidamente matriculados a partir
do 4º ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio.
5 – Do Evento
5.1 – As apresentações do “Show de Talentos” terão início às 19h30 do dia 16 de agosto de 2019, no salão de
eventos do Colégio Pallotti.
5.1.1 – O tempo destinado a cada uma das apresentações é de, no máximo, 7 (sete) minutos, estando sujeito
eliminação do show;
5.1.2 – Os participantes deverão respeitar o tempo limite para as transições entre as apresentações;
5.1.3 – A ordem das apresentações será definida pela equipe de responsáveis pelo Show de Talentos.
5.2 – Os materiais e pessoas disponibilizados pela organização do evento são:
a) microfones com cabo e sem cabo (5)
b) instrumentos musicais disponíveis para a aula de Educação Musical (a combinar com os professores de
música previamente).
c) DJ – a combinar
5.2.1 – Os demais equipamentos utilizados para apresentação deverão ser levados pelos inscritos, estando sob
integral responsabilidade dos mesmos, incluindo cabos para os instrumentos, microfones extras,
caracterizações, etc.
5.2.2 – Todas as inscrições serão avaliadas e passarão por uma análise de viabilidade através de uma audição.
5.2.3 – Lugar de encontro para ensaios prévios à apresentação será determinado pelos organizadores do
evento e informado no painel “Show de Talentos 2019”, site do Colégio Pallotti.

6 – Do Método De Avaliação
6.1 – Os critérios avaliados serão:
a) artístico (A) : vivacidade, alegria, energia, organização, concentração;
b) técnica específica(T):


Música: afinação, adequação rítmica, equilíbrio nos parâmetros de intensidade e na distribuição de
instrumentos e de vozes (no caso dos grupos). Clareza na fonética e articulação vocal nas peças
cantadas tanto em português quanto em outras línguas.



Dança: sequência, execução de passos;



Teatro – criatividade, expressão corporal e vocal, dicção, coerência, presença cênica; técnicas de
interpretação gerais.



Cover: dicção, pronúncia, criatividade, expressão corporal e vocal, presença cênica, interpretação,
atenção ao figurino.



Declamações de poesias - projeção vocal, postura corporal, dicção, coerência, presença de palco,
interpretação.

6.2 – A cada um dos critérios será atribuída uma nota de 0 (zero) a 05 (cinco).
6.3 – O corpo de jurados que irá julgar as apresentações e será composto por pessoas especializadas por área ,
da seguinte forma:
a) um profissional de música;
b) um profissional de dança;
c) um profissional de artes cênicas;
d) um profissional de língua espanhola;
e) um profissional de língua inglesa;
4.4 – Serão eliminados imediatamente da competição aqueles que;
a) não comparecerem para as orientações e ensaios;
b) apresentarem-se com pessoas a mais ou faltantes, ou ainda que não sejam os indivíduos especificados no ato
da inscrição;
c) apresentarem quaisquer tipos de má conduta durante o evento;
d) não cumprirem com o que foi proposto no ato da inscrição;
e) incluírem no grupo pessoas que não sejam alunos do Colégio Pallotti;
f) não comparecerem no horário especificado pela equipe do show de Talentos para passagem de som e ensaio
geral.

7 – Da Classificação Final
7.1 Será divulgada, ao final do evento, a lista de apresentações classificadas da 1.ª (primeira) até a 3.ª (terceira)
posição, não sendo divulgadas as apresentações classificadas nas demais posições.
7.2 – Serão disponibilizadas no site e redes sociais do Colégio Pallotti as fotos e vídeos das apresentações;

8 – Da Premiação E Certificação
8.1 Medalha de participação – Todos
8.2 Certificação - Todos
8.3 Troféu - 1 para o melhor de cada categoria
8.4 Prêmio Destaque de 1º lugar dentre todas as categorias.
9 – Disposições E Orientações Prévias Ao Show, Com Acompanhamento Dos Professores.
9.1 Encontro para orientações gerais: a partir de 21 de maio.
9.2 Orientações individuais: de 03 de junho à 05 de julho conforme cronograma que será divulgado .
9.3 Ensaio geral aberto: 5 de julho.
9.4 Quaisquer casos omissos nesse documento serão avaliados pela equipe responsável pelo Show de Talentos;
9.5 Possíveis alterações neste Edital serão divulgadas no Painel do Show de Talentos, site e redes sociais do
Colégio Pallotti;
9.6 Ao realizar a inscrição para o evento o inscrito estará concordando com todos os itens dispostos neste Edital;
9.7 Demais especificações necessárias aos inscritos serão feitas pelos responsáveis por cada apresentação no
ato da inscrição.
9.8 O Edital é composto por 06(seis) páginas, incluindo a ficha de inscrições.

PROJETO “SHOW DE TALENTOS” 2019!
Ficha de inscrição + uma camiseta do Show de Talentos
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por participante:
a) Nome completo do (s) participante (s) e e-mails:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b) Categoria a apresentar no show: Marque um “x” na opção escolhida:
( ) Instrumental ( ) Canto

( )Instrumental e Canto

( ) Declamações de poesias ( ) Bandas

( )Teatro ( ) Dança
( ) Cover

c) Título da Apresentação:
__________________________________________________________________________________
d) Faça uma descrição sucinta da apresentação:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e) Escreva abaixo todos os materiais a serem utilizados no dia do show:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Obs: Todos os itens a serem utilizados na apresentação como: ornamentos, instrumentos, fantasias, etc, serão
de inteira responsabilidade do (s) participante (s):

Agradecemos à participação de todos!

Lembrando as regras:


Poderão se inscrever no evento somente alunos do Instituto Vicente Pallotti devidamente matriculados a
partir do 4o. ano;



Comparecer 1 (uma) hora antes do horário previsto para a abertura do show;



Preparar e ensaiar previamente à apresentação sob orientação, conforme cronograma.



Providenciar todos os materiais da apresentação que serão de responsabilidade de cada pessoa/grupo;



Organização e atitudes dos participantes também serão avaliadas;



Não utilizar coreografias ou palavras pejorativas ou de apologias a bebidas, drogas, etc;

TEMPO DE APRESENTAÇÃO:


7 minutos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a) Artístico (A) : vivacidade, alegria, energia, organização, concentração;
b) Técnica específica(T):
Música (instrumental e canto): afinação, adequação rítmica, equilíbrio nos parâmetros de intensidade e na
distribuição de instrumentos e de vozes (no caso dos grupos). Clareza na fonética e articulação vocal nas peças
cantadas tanto em português quanto em outras línguas.

Dança: sequência, execução de passos;

Teatro – criatividade, expressão corporal e vocal, dicção, coerência, presença cênica; técnicas de interpretação
gerais.
Declamações de poesias - projeção vocal, postura corporal, dicção, coerência, presença de palco, interpretação.

c) A cada um dos critérios será atribuída uma nota de 0 (zero) a 05 (cinco).

