
FESTA DA FAMÍLIA 2021: SHOW CON-TALENTOS 
(regulamento no site) 

 
 

É agosto! 
Mês de festa e de celebrarmos o empenho, o esforço e a união de todos que fazem parte da 
Família Consolata! Neste mês, ainda, em virtude das regras de segurança e de distanciamento 
para a preservação da saúde, realizaremos uma “entusiasmada aglomeração a distância” em 
uma LIVE, para compartilharmos bons momentos, em família, contando com a participação de 
toda Comunidade Educativa. 

 
Aproveitem as experiências e as aprendizagens adquiridas das novas tecnologias para 
destacarem seu protagonismo e recitem um poema, conte uma piada, faça uma mágica, 
números circenses, reportagens, inúmeras embaixadinhas, ginástica artística, cante, dance 
com a família. 

 
Pense no cenário, no figurino, na produção e, principalmente, solte a sua criatividade no 
vídeo do seu TALENTO (tempo máximo de 3 minutos) e encaminhe-o ATÉ o dia 03/08 
(terça-feira), lembrando que limitaremos aos 50 primeiros inscritos, com seu nome, série e 
dos participantes aos educadores da turma da Educação Infantil aos 5ºs. anos do FundII e dos 
6ºs. anos às 3ªs. séries do Ensino Médio ao professor Ronaldo Gil, para o e-mail: 
ronaldo@colegioconsolata.com.br 

 
Obs.: Solicitamos a todos os participantes que encaminhem vídeos adequados e apropriados, 
de acordo com as faixas etárias e o ambiente escolar. 
Advertimos sobre a escolha e divulgação da música, pois a mesma pode ter seus direitos 
reservados e, no momento da transmissão, ser "derrubada" pela internet. 

 
Crie seu vídeo! 
(Caso o arquivo seja grande, encaminhe compactado: zip ou winrar ou compartilhe no drive 
com função de “Editor” para que possa ser baixado). 
Veja as instruções e regulamento do Show CON-Talentos abaixo. 
Contamos com a participação de toda a Comunidade Educativa! 

mailto:ronaldo@colegioconsolata.com.br


SHOW CON-TALENTOS 
 
* Instruções: 
O Show Con-Talentos tem o objetivo de aguçar e trazer à tona os talentos, a criatividade e as 
habilidades artísticas, musicais e corporais dos nossos educandos-artistas. 
Os alunos e seus amigos poderão se apresentar individualmente, em duplas, trios ou grupos 
(lembrando do distanciamento e todos os protocolos de segurança), podendo a família 
participar, em diversas 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. 

 

Cuidem-se! 
 
Podem gravar com pessoas de vários lugares, VIRTUALMENTE, e encaminharem a gravação 
final, para reproduzirmos no dia 21/08, na Festa da Família Consolata! 

 
Aproveitem as experiências e as aprendizagens adquiridas das novas tecnologias para 
destacarem seu protagonismo e recitem um poema, conte uma piada, faça uma mágica, 
números circenses, reportagens, inúmeras embaixadinhas, ginástica artística, cante, dance 
com a família. 
Pense no cenário, no figurino, na produção e, principalmente, solte a sua criatividade no 
vídeo do seu TALENTO (tempo máximo de 3 minutos) e encaminhe-o ATÉ o dia 03/08 
(terça-feira), lembrando que limitaremos aos 50 primeiros inscritos, com seu nome, série e 
dos participantes aos educadores da turma da Educação Infantil aos 5ºs. anos do FundII e dos 
6ºs. anos às 3ªs. séries do Ensino Médio ao professor Ronaldo Gil, para o e-mail: 
ronaldo@colegioconsolata.com.br 

 
(Caso o arquivo seja grande, encaminhe compactado: zip ou winrar). 
Os ensaios, as gravações e os materiais (figurinos, instrumentos etc.) serão de 
responsabilidade do educando. 

 
*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 utilização das tecnologias para uma comunicação de forma 
ética, crítica, reflexiva, desenvolvendo a autoria, o protagonismo na vida pessoal e coletiva nas 
elaborações dos vídeos e na cooperação entre os colegas e familiares. 

 
* REGULAMENTO (Critérios para a participação): Tem o presente regulamento o objetivo de 
estabelecer normas para o recebimento de propostas e para a seleção de declamação de 
poemas, contação de histórias, piadas, números de mágicas, circenses, apresentações de 
reportagens, inúmeras embaixadinhas, canções e danças individuais, com grupos ou a família 
nas apresentações artísticas do seu talento. 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. Para participar do Show "Con-Talentos" é necessário anexar o vídeo da habilidade artística 
(dança, banda, declamação de poemas, números circenses, piadas, desenhos etc.) que será 
apresentado durante o Show; 
II. Não serão aceitas músicas e danças inscritas com palavrões ou apologias negativas, com 
conotação dúbia e sexual, que desonrem a humanidade e a moral; 
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III. As letras das músicas serão analisadas pela Comissão Organizadora, que solicitará 
alterações, se necessário for, pois reforçamos a todos que o evento ocorrerá num ambiente 
escolar/familiar; 
IV. Os alunos poderão se inscrever para o Show "Con-Talentos", com a participação de 
familiares e amigos (desde que realizarem suas gravações, com segurança, cada um na sua 
casa) e, depois, editem e encaminhem o vídeo para reproduzirmos no evento; 
V. Cada número/apresentação deverá ter, no máximo, 2 minutos. Em caso de dança e música, 
até 3 minutos. 
VI. Lembramos que é de responsabilidade do aluno, grupo e família realizarem os combinados, 
os ensaios, as gravações e edições, VIRTUALMENTE, pois ainda pensamos e acreditamos 
nos cuidados com o contágio da COVID por contato. 

 
*INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
- Cada apresentação poderá ter no máximo 2 minutos, se for música e dança até 3 minutos. 
- Gravar com o celular ou câmera na posição horizontal (deitado) e na mais alta resolução 
que tiver. 
- Se gravar vídeo com áudio, procurar um local silencioso, ou gravar na madrugada que 
sempre a vizinhança é mais silenciosa. 
- Se for criar e recitar um poema, busque temas atuais, incentivadores, que revelem suas 
emoções e desejos. 
- Procurem pensar no ambiente, local, cenário, adereços, figurinos, acessórios, iluminação, 
sonoplastia para uma melhor edição posteriormente (audiovisual); 
- Encaminhe a gravação do seu talento ATÉ o dia 03/08 (terça-feira) com seu nome, e dos 
participantes, para os educadores da turma da Educação Infantil aos 5ºs. anos do FundII e dos 
6ºs. anos às 3ªs. séries do Ensino Médio ao professor Ronaldo Gil, para o e-mail: 
ronaldo@colegioconsolata.com.br (Caso o arquivo seja grande, encaminhe compactado: zip ou 
winrar). www.colegioconsolata.com.br). 

 

* Obs.: Solicitamos a todos os participantes que encaminhem vídeos adequados e apropriados, 
de acordo com as faixas etárias e o ambiente escolar. 
Advertimos sobre a escolha e divulgação da música, pois a mesma, pode ter seus direitos 
reservados e, no momento da transmissão, ser "derrubada" pela internet. 

(regulamento no site) 

 
 

Link da vinheta de 2021: https://youtu.be/J1wy1NcrTvA 
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