
1º SHOW DE TALENTOS DO COLÉGIO CVM
DIA DA FAMÍLIA

REGULAMENTO

No dia  24  de  Agosto  de  2019  o  Colégio  Vila  Militar  irá  comemorar  o  DIA DA
FAMÍLIA no CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ, no período das
08h00 às 12h00, com diversas atividades voltadas à Comunidade Escolar, dentre elas, o I SHOW
DE TALENTOS conforme Regulalmento que segue:

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 Valorizar a capacidade criativa e as habilidades artísticas dos alunos do Colégio
Vila Militar.

1.2  Proporcionar  momentos  de  lazer  e  descontração  em  nosso  ambiente  escolar,
fortalecendo a integração entre os alunos da comunidade escolar e suas famílias.

1.3 Revelar talentos, propiciando a divulgação de suas competências artísticas culturais.
1.4 Promover a interação, senso de amizade, colaboração e companheirismo entre os

alunos, pais/responsáveis, professores e funcionários do Colégio Vila Militar.

2 – DAS APRESENTAÇÕES

2.1  A apresentação  pode ser  individual  ou  em grupo.  O(A)  aluno(a)  poderá  trazer
familiares ou amigos para participar. No caso de amigo, não poderá exceder a 50% do número de
intergrantes. 

2.2.  Todas as apresentações devem estar  de acordo com as normas e  costumes dos
padrões da escola.  O aluno CVM que, mesmo sem o fardamento ou agasalho, cometer alguma
infração disciplinar sofrerá as sanções previstas no Manual do Aluno CVM

2.3 Para participar, o candidato deve ler atentamente o regulamento, atentando a prazos
e regras aqui estipuladas.

2.4 Não serão permitidos  números musicais  repetidos  (por  exemplo,  com a mesma
música). Portanto, o quanto antes se inscrever, melhor.

2.5 A apresentação deverá ter no máximo 05 minutos.
2.6 As letras de músicas e conteúdos de piadas ou histórias devem ser entregues junto a

ficha de inscrição para devida aprovação. 
2.7 O número de inscritos para o Show de Talentos do Colégio CVM é ilimitado. 
2.8  A apresentação  poderá  ser  individual  ou  em  grupo,  com  qualquer  número  de

membros.
2.9  Serão  desclassificadas  as  participações  de  conteúdo  ofensivo,  calunioso,

difamatório, racista, de incitação à violência, preconceituoso, discriminatório ou que apresentem
linguagem grosseira ou obscena, se tal for a interpretação da Comissão Organizadora.



2.10  Apresentações  com  indumentárias  consideradas  inadequadas  pela  Comissão
Organizadora,  bem  como,  qualquer  atitude  considerada  agressiva  para  com  o  público  serão
desclassificadas.

2.11 As modalidades de apresentação serão de livre escolha dos participantes.
2.12 A ordem das apresentações será definida por sorteio.
2.13 Cada participante ou equipe será responsável pelos seus pertences e instrumentos,

não cabendo à Comissão Organizadora nenhuma responsabilidade sobre os mesmos.
2.14  Toda a logística necessária à produção (como trilha sonora, equipamentos, roteiro,

figurino,  cenários,  maquiagem  e  outros  meios)  será  de  responsabilidade  dos  respectivos
participantes,  não  cabendo  à  Comissão  Organizadora  a  competência  de  providenciar  qualquer
material para uso dos participantes.

2.15 A Comissão Organizadora providenciará som eletrônico e 04 (quatro) microfones
com pedestal para as apresentações.

2.16  Poderão ser apresentadas as seguintes modalidades artísticas:
- Música;
- Dança;
- Jogral;
- Esquete;
- Teatro;
- Mágica;
- Apresentação humorística (stand-up);
- Contação de piadas, causos, histórias;
- Declamação de poesia, contos;
- Imitação;
- Circo;
- Mímica;
- Outras manifestações artísticas e habilidades.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O período de divulgação do evento será entre os dias 10 e 14 de junho de 2019
(segunda a sexta-feira).

3.2 As inscrições deverão ser efetuadas mediante o preenchimento de ficha inscrição, a
ser retirada e devolvida na sala da Direção de Turno entre os dias 17 de junho (segunda-feira) e 11
de  julho  de  2019  (quinta-feira),  às  17h30,  nos  dias  letivos  OU  através  do  link
http://bit.ly/Showcvm

3.3 Deve-se preencher a ficha de inscrição corretamente. (ANEXO I)
3.4 Apenas serão aceitas as inscrições realizadas até o prazo final já descrito acima  e

que estiver com todos os dados do formulário devidamente preenchidos.
3.5 As inscrições serão gratuitas.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1  -  Qualquer  item não  previsto  ou  omisso  neste  regulamento  será  decidido  pela

Comissão Organizadora.



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DA EQUIPE/GRUPO

MODALIDADE ARTISTICA

NUMERO DE PARTICIPANTES

NOME DO RESPONSÁVEL

RG

TELEFONE

E-MAIL

BREVE RELATO DA
APRESENTAÇÃO

Declaro que concordo com as condições estabelecidas pela Comissão Organizadora do

evento.

Local e Data: _____________________, ______, _____/__________________/2019.

_______________________________

Assinatura do Responsável 

Comissão Organizadora


