
 
 
 
 



 
SHOW CON-TALENTOS 

 OBJETIVOS GERAIS: 
 Aguçar e trazer à tona os talentos e as habilidades artísticas (musicais e corporais) de nossos 

educandos; 
 Estimular, integrar e socializar a produção artística e a linguagem corporal e musical nos 

educandos;  
 Estimular o conhecimento, reconhecimento, experimentação, apreciação e a apresentação de 

expressões artísticas, estilos musicais e ritmos diferenciados;  
 Incentivar a cooperação entre os grupos e bandas.  

A inscrição para o Show "Con-Talentos", para alunos do EF – 1º ao 9º anos, EM – 1ª a 3ª 
séries, deverá ser realizada até o dia 15/08/2019, com os professores Ronaldo Gil, Regiane 
Rodrigues e André Braga (informática), nos períodos da manhã e da tarde. 

O Show Con-Talentos será realizado em 24/08/2019, a partir das 14h, na Festa da 
Família, no Recanto Consolata. As apresentações serão pela ordem de inscrição ou, se for 
necessário, a Comissão Organizadora formará grupos por habilidades em comum. 

 REGULAMENTO: Critérios para a participação 
Tem o presente regulamento o objetivo de estabelecer normas para o recebimento de 

propostas e para a seleção de grupos de dança e bandas musicais de variados estilos e/ou 
apresentações artísticas. 

Não obstante, a Comissão organizadora poderá, a qualquer momento, solicitar 
informações complementares às bandas e grupos participantes, além de fixar prazo para o 
fornecimento das mesmas.  

I. Nas salas de aula, os professores orientarão os educandos sobre a importância de participar da 
Festa da Família e do Show Con-Talentos, para mostrar suas habilidades/talentos ou sua banda/ 
grupo de dança; 

II. Preencher a Ficha de Inscrição para participar do Show "Con-Talentos" e anexar a habilidade 
artística, os estilos e as letras das músicas ou a gravação das mesmas que serão apresentadas 
durante o Show;  

III. Não serão aceitas músicas inscritas com palavrões ou apologias negativas, que desonrem a 
humanidade e a moral. A banda musical poderá inscrever uma música de sua autoria;  

IV. As letras músicas serão analisadas pela Comissão Organizadora, que solicitará alterações, se 
necessário, pois reforçamos a todos que o evento ocorrerá num ambiente escolar;  

V. Poderão se inscrever para participar no festival até, no máximo, 08 integrantes, sendo a sua 
maioria, estudantes da própria unidade escolar;  

VI. Em caso de algum integrante não ser do Colégio, faz-se necessário o nome completo, cópia do 
R.G., endereço e telefone;  

VII. Cada banda terá 5' (cinco minutos) para se aprontar e tocará 3 (três) músicas (registradas na 
Ficha de Inscrição), podendo ser uma de própria autoria com, no máximo, 3’ (três minutos) cada. 
Atenção: a apresentação do grupo não poderá passar de 15' (quinze minutos) para ajustes, 
montagem e afinação de instrumentos;  

VIII. Cada grupo de dança poderá apresentar até 2 (duas) músicas ou, no máximo, 5' (cinco minutos) 
de apresentação; 

IX. Os grupos de dança deverão apresentar-se à frente do palco, pois os músicos farão ajustes em 
seus instrumentos na parte de trás do palco;  

X. Os grupos de dança deverão trazer anteriormente, no colégio, as músicas no pen drive e 
entregá-las para a professora Regiane Rodrigues e/ou André Braga (informática), nos períodos 
da manhã e da tarde; 

XI. Os ensaios são de responsabilidade de cada grupo, desde que sejam realizados em horários que 
não interfiram na rotina escolar. 



 
 
 
 

 NORMAS:  
- Ficar à disposição no local das apresentações, pelo período de 30’ (trinta minutos) antes de 
cada apresentação;  
- Comportar-se de forma respeitosa e com zelo, antes, durante e após as apresentações;  
- Não difamar quaisquer integrantes dos grupos e outras bandas, bem como os organizadores e 
colaboradores do evento, ou quaisquer outras pessoas;  
- Não permitir ou favorecer a presença no palco de terceiros, quando não autorizados pela 
Comissão Organizadora;  
- Não utilizar o palco, que será a concha acústica do Recanto, espaço restrito aos técnicos, 
produtores do evento e aos integrantes oficiais dos grupos e bandas selecionadas (previstos na 
Ficha de Inscrição) durante suas apresentações.  
 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
- No palco do evento haverá 01 (uma) mesa de som, 01 (uma) bateria, sob a responsabilidade 
dos participantes, e 04 (quatro) microfones.  
- Os participantes poderão utilizar instrumentos musicais próprios, mas antes deverão comunicar 
à Comissão Organizadora para, previamente, até o dia 15/08/19 (quinta-feira), serem 
providenciadas as instalações a fim de não gerar atraso na hora da apresentação. 
- No dia anterior ao show, 23/08/2019, será fixada a ordem das apresentações. 

 
SHOW CON-TALENTOS 

Ficha de Inscrição - habilidade artística. 
O Show Con-Talentos será realizado em 24/08/2019, a partir das 14h, durante a Festa da Família, no 

Recanto Consolata. As apresentações serão pela ordem de inscrição ou, se necessário, a Comissão Organizadora 
formará grupos por habilidades em comum. (A PARTICIPAÇÃO NO SHOW CON-TALENTOS É VOLUNTÁRIA) 
 
O Show Con-Talentos tem o objetivo de aguçar e trazer à tona os talentos e as habilidades artísticas, musicais e 
corporais de nossos educandos-artistas: esses alunos se apresentarão individualmente, duplas, trios ou grupos, 
podendo a família participar, em quatro categorias: 

 Instrumental: qualquer tipo de instrumento (violão, teclado, violino, etc.); 

 Vocal: canto; 

 Expressão corporal: dança;  

 Habilidades artísticas (talentos): números circenses, piadas, poemas, embaixadas, mágica, etc. 
A ficha de inscrição deverá ser entregue até o dia 15/08/19 (quinta-feira), aos educadores Ronaldo Gil e 

Regiane (informática), nos períodos da manhã e tarde.  
Os ensaios e os materiais (figurinos, instrumentos, etc.) serão de responsabilidade do educando. 
Os grupos de dança deverão trazer as músicas selecionadas no pen drive. É fundamental que realizem, 
com antecedência, um teste no aparelho de som do Colégio, pois a Comissão Organizadora não é 
responsável pelo não funcionamento do arquivo. 
 

Nome do educando: Ano / Série: Proposta (Talento / Habilidade): 

   

   

   

   

   

 
SHOW CON-TALENTOS 



Com sua motivação e estilo 
Ficha de inscrição - Banda ou grupo de dança. 

 O Show Con-Talentos tem o objetivo de aguçar e trazer à tona os talentos e as habilidades artísticas, 
musicais e corporais de nossos educandos-artistas: esses alunos se apresentarão individualmente, em duplas, 
trios ou grupos, podendo a família participar, em quatro categorias: 

 Instrumental: qualquer tipo de instrumento (violão, teclado, violino, etc.); 

 Vocal: canto; 

 Expressão corporal: dança;  

 Habilidades artísticas (talentos): números circenses, piadas, poemas, embaixadas, mágica, etc. 
A ficha de inscrição deverá ser entregue até o dia 15/08/19 (quinta-feira), aos educadores Ronaldo Gil e 

Regiane (informática), nos períodos da manhã e tarde.  
Os ensaios e os materiais (figurinos, instrumentos, etc.) serão de responsabilidade do educando. 
Os grupos de dança deverão trazer as músicas selecionadas no pen drive. É fundamental que realizem, 
com antecedência, um teste no aparelho de som do Colégio, pois a Comissão Organizadora não é 
responsável pelo não funcionamento do arquivo;  
O Show Con-Talentos será realizado em 24/08/2019, a partir das 14h, durante a Festa da Família, no 

Recanto Consolata. As apresentações serão pela ordem de inscrição ou, se necessário, a Comissão Organizadora 
formará grupos por habilidades em comum.  

(A PARTICIPAÇÃO NO SHOW CON-TALENTOS É VOLUNTÁRIA). 

Nome do grupo de dança ou da banda:   

Nome do representante do grupo:   

Estilo da música: Nome da música: Autor/Compositor: 

a)   

b)   

c)   

 Favor identificar os instrumentos, cabos e aparelhos  que pertencem aos educandos. 

Nomes dos componentes do grupo: Idade Ano / Série 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

 As letras das músicas deverão ser anexadas à ficha de inscrição. 

Atenção: Se o integrante do grupo não pertencer ao colégio Consolata, será necessário o registro do endereço, 
telefone e a cópia do R.G. Obs.: Informar o nome, endereço e telefone do representante do grupo. 
Nome:__________________________________________ Telefones para contato: ________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________________ 

 
SHOW CON-TALENTOS 

Ficha de Inscrição - habilidade artística. 
O Show Con-Talentos tem o objetivo de aguçar e trazer à tona os talentos e as habilidades artísticas, 



musicais e corporais de nossos educandos-artistas: esses alunos se apresentarão individualmente, duplas, 
trios ou grupos, podendo a família participar, em quatro categorias: 

 Instrumental: qualquer tipo de instrumento (violão, teclado, violino, etc.); 

 Vocal: canto; 

 Expressão corporal: dança;  

 Habilidades artísticas (talentos): números circenses, piadas, poemas, embaixadas, mágica, etc. 
A ficha de inscrição deverá ser entregue até o dia 15/08/19 (quinta-feira), aos educadores Ronaldo Gil e 

Regiane (informática), nos períodos da manhã e tarde.  
Os ensaios e os materiais (figurinos, instrumentos, etc.) serão de responsabilidade do educando. 
Os grupos de dança deverão trazer as músicas selecionadas. É fundamental que realizem, com 

antecedência, um teste no aparelho de som do Colégio, pois a Comissão Organizadora não é responsável pelo 
não funcionamento do arquivo;  

O Show Con-Talentos será realizado em 24/08/2019, a partir das 14h, durante a Festa da Família, no 
Recanto Consolata. As apresentações serão pela ordem de inscrição ou, se necessário, a Comissão Organizadora 
formará grupos por habilidades em comum. 

(A PARTICIPAÇÃO NO SHOW CON-TALENTOS É VOLUNTÁRIA). 

Nome do educando: Ano / Série: Proposta (Talento / Habilidade): 

   

   

   

   

   

 

 
 

SHOW CON-TALENTOS 
Ficha de Inscrição - habilidade artística. 

O Show Con-Talentos tem o objetivo de aguçar e trazer à tona os talentos e as habilidades artísticas, 
musicais e corporais de nossos educandos-artistas: esses alunos se apresentarão individualmente, duplas, trios ou 
grupos, podendo a família participar,  em quatro categorias: 

 Instrumental: qualquer tipo de instrumento (violão, teclado, violino, etc.); 

 Vocal: canto; 

 Expressão corporal: dança;  

 Habilidades artísticas (talentos): números circenses, piadas, embaixadas, poemas,  mágica, etc. 
A ficha de inscrição deverá ser entregue até o dia 15/08/19 (quinta-feira), aos educadores Ronaldo Gil e 

Regiane (informática), nos períodos da manhã e tarde.  
Os ensaios e os materiais (figurinos, instrumentos, etc.) serão de responsabilidade do educando. 
Os grupos de dança deverão trazer as músicas selecionadas. É fundamental que realizem, com 

antecedência, um teste no aparelho de som do Colégio, pois a Comissão Organizadora não é responsável pelo 
não funcionamento do arquivo;  

O Show Con-Talentos será realizado em 24/08/2019, a partir das 14h, durante a Festa da Família, no 
Recanto Consolata. As apresentações serão pela ordem de inscrição ou, se necessário, a Comissão Organizadora 
formará grupos por habilidades em comum.  

 
(A PARTICIPAÇÃO NO SHOW CON-TALENTOS É VOLUNTÁRIA). 

Nome do educando: Ano / Série: Proposta (Talento / Habilidade): 

   

   

   

   

   

 


