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 1º) As torcidas serão julgadas em 5(cinco) quesitos: 

Animação, Criatividade, Abadá, Conjunto e Abertura da 2ª Noite

2º) Serão 3 (três) as torcidas participantes do XIII  FECEST: 

1. Torcida da Educação Infantil ao 4º Ano; 

2. Torcida A ( alunos da 5ªA, 6ª A, 7ª A, 8ª A, 9ª A, 1ª A, 2º A,3º A, 6ºC e 7ºC); 

3. Torcida B ( alunos da 5ªB, 6ª B, 7ª B, 8ª B, 9ª B, 1ª B, 2º B, 3ºB, 5º C, 8ªC e 3ºC) 

3º) O espaço de cada torcida, nas arquibancadas do ginásio do Corumbaense, será definido por sorteio. 

4º) Cada torcida deverá escolher o seu tema e a arte do seu abadá. 

5º) É obrigatório o uso do abadá para participar da torcida.

6º) É proibida a utilização de fogos de artifício,sinalizadores, bombinhas ou qualquer outro tipo de 

material que possa causar incêndio ou queimaduras. Proibido também usar iluminação e fumaça. 

7º) A torcida que vaiar perderá 1(um) ponto no quesito Conjunto. 

8º) Poderá ser usado instrumentos como bombo, tarol, pandeiro, desde que não os utilize durante as 

apresentações de canto e nas chamadas das torcidas adversárias. Caso contrário perderá pontos no 

quesito Conjunto. 

9º) As camisetas deverão manter o modelo original, não podendo ser cortadas. . 

10º) O resultado dos pontos das torcidas será divulgado no final da 2ª noite. 

11º) As notas finais podem ser quebradas, valendo duas casas decimais depois da vírgula.

12º) Será premiado cada quesito com 1 troféu. Não havendo 2º lugar.

13º) As três torcidas concorrerão igualmente e deverão respeitar todas as regras estabelecidas.

14º) Cada torcida poderá contratar, no máximo, 06 integrantes adultos de fora para trabalharem, 
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devendo comunicar com antecedência à organização do evento. Caso ocorra essa infração, a torcida 

perderá 0,5 (meio) ponto no quesito Conjunto. Lembrando que os pais são liberados a participarem! 

15º) É proibido alunos pertencentes a turma A participarem da torcida B e alunos da turma B 

participarem da torcida A. Perderá ponto a torcida que permitir a participação de alunos de outras 

torcidas. Os alunos da torcida C deverão também respeitar o sorteio.

16º) É proibido o professor oferecer qualquer espécie de ponto como bonificação, para aluno que 

colaborar com a torcida. 

17º) Cada torcida poderá ter até 2 (dois) patrocinadores com logo para colocar no abadá, desde que 

não seja os patrocinadores da organização do FECEST. 

18º) As regras citadas anteriormente vigoram também para os convidados (pais, amigos e 

simpatizantes) que estiverem participando das torcidas. 

19º) Valor máximo de contribuição por aluno: R$10,00. 

20º) O aluno ou qualquer outra pessoa que estiver portando ou consumindo bebida alcoólica na torcida, 

ou estiver embriagado, será retirado da mesma, sem o direito de voltar a participar.

21º) Com exceção do item 7, a infração das normas dos outros ítens acarretará na perda de 0,5 ponto, 

por norma infringida. 

22º) Para a abertura da 2ª noite, realizada pelas torcidas, haverá um sorteio determinando a ordem. Se 

houver atrasos por parte de algum componente da torcida, ela terá que apresentar do mesmo jeito, ou 

perderá pontuação no quesito abertura. A sequência determinada pelo sorteio não será absolutamente 

alterado na hora da apresentação. 

23º) Os casos omissos no presente regulamento, serão julgados pela Comissão Organizadora do Evento.

TORCIDAS
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CANTO
1º)  Só poderá cantar ou tocar no XIII FECEST , alunos regularmente matriculados no TENIR.

2º) O candidato poderá ser acompanhado apenas por  músicos contratados pela escola.

3º) Categorias:

 a) Infantil: 4º a 6º ano (Individual ou conjunto).

 b) Infanto: Individual – alunos da 7º ao 9º Ano.

 c) Infanto Conjunto – grupo de 02(dois) a 05 (cinco) alunos de 7º ao 9º ano.

 d) Juvenil: Individual – alunos do Ensino Médio.

 e) Juvenil – Conjunto – 02 a 05 alunos do Ensino Médio.

 f) Gospel- Dividido em alunos do fundamental e médio.

4º) Será permitida músicas nacionais e internacionais.

5º) Haverá uma eliminatória com jurados a ser realizada na Escola Tenir. É obrigatório a presença de 

todos os candidatos individualmente ou em grupo. Caso não apareça será automaticamente eliminado.

6º) Data prevista para eliminatória: 17/9/2016

7º) Todo candidato deve preencher e entregar a ficha de inscrição junto com o CD da música, até o dia 

23/8 na secretaria da Escola Tenir.

8º) Itens a ser julgados na Eliminatória:

 a) Afinação.

9º) Itens a ser julgados pelos jurados no FECEST:

 a) Afinação

 b) Performance

10º) Critérios de desempate:

Maior pontuação na afinação, depois performance.



Corumbá, 14 de setembro de 2016.

REGULAMENTO

XIII FECEST 2016

4

11º) Em caso de músicas repetidas na mesma categoria, aquela apresentação que obtiver maior nota 

será apresentada no festival e o de menor nota deverá trocar de música.

12º) Os horários dos ensaios serão marcados pela organização do FECEST. Cabe ao candidato chegar no 

horário e data marcada. Em caso de atraso, o candidato perderá a oportunidade de ensaiar.

13º) O candidato que passar na eliminatória e desejar trocar de musica deve entregar o CD com a 

música gravada para a banda até 24hs após a eliminatória.

14º) As músicas interpretadas deverão ter duração máxima de 05 minutos.

15º) Poderá ter back vocal;

16º) Não será permitido músicas que estimulem a violência, descriminação e que contenham palavrões 

e pornografia.
17º) Os casos omissos no presente regulamento, serão julgados pela Comissão Organizadora do Evento.

ESCLARECIMENTO:
PERFORMANCE:é o desempenho, postura do cantor no palco na interpretação de sua música.

CANTO



Corumbá, 14 de setembro de 2016.

REGULAMENTO

XIII FECEST 2016

5

Senhores Pais e/ou Responsáveis.

A direção da Escola Tenir, por meio do Festival Cultural Tenir – FECEST, promove a integração entre a sala 

de aula e eventos culturais, estimulando a realização de sonhos cantando, dançando, desfilando ou 

participando da torcida organizada.Festival Cultural Tenir – FECEST, em sua XIII edição, estimula o 

exercício da cidadania, do respeito e da solidariedade a partir da Educação Infantil até o Ensino Médio e 

tem como apoio os corpos docente e administrativo, bem como a importante parceira da Família.

O FECEST, neste ano, será realizado nos dias 23 e 24 de setembro, no Ginásio de Esporte do 

Corumbaense Futebol Clube, conservando como base o tripé que garante o sucesso do mesmo: torcida 

organizada, com tema e abadá, tendo o céu como limite para a criatividade; desfile, para a eleição do 

garoto e da garota TENIR; canto, quando a ousadia encantadora dos nossos alunos intérpretes brilha no 

palco das estrelas, categoria show mistura de dança e teatro. Divisão dos alunos, em categorias, para a 

participação:

Canto: (alunos devidamente matriculados).Inscrições na secretaria da escola até o dia 23/8/2016. 

Necessário anexar o cd contendo apenas a música que irá cantar.

· podem participar alunos a partir do 4º ano até o terceirão, assim divididos:

·  cat. infantil: do 4º ao 6º ano;

cat. infanto: do 7º ao 9º ano, no individual e conjunto (máximo de 5 pessoas)

cat. juvenil: ensino médio,no  individual e conjunto (máximo de 5 pessoas)

OFÍCIO  AOS  PAIS
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· todos os alunos terão que passar por uma eliminatória, onde será julgada somente   afinação. 

Quem não comparecer  na eliminatória, será automaticamente eliminado.

· os horários dos ensaios serão marcados pela direção e lançados no site, face e mural da escola. 

· permitido músicas nacionais e internacionais. Músicas que fazem apologia a violência, uso de 

drogas, discriminação e com palavrões que não serão permitidas.

· mais detalhes no regulamento específico para canto.

Desfile:  (alunos devidamente matriculados). Inscrições na secretaria da escola até o dia 31/8/2016

· categoria especial: ed. infantil ao 3º ano: participação livre, sem competição.

· categoria  garoto e garota: do 6º ao 8º ano, concorrem e serão premiado 2 casais: garoto e 

garota tenir , garoto e garota simpatia.

· traje do desfile: roupa esporte fino

· alunos do 9º ano e do ensino médio não participam.

· Categoria show: (alunos devidamente matriculados). Inscrições na secretaria da escola até o 

dia 31/8/2016
· podem participar alunos do 7º ano até o terceirão.
· mistura de dança e teatro. As roupas deverão ser caracterizadas.
· grupo de no mínimo 5 componentes e máximo de 10.
· tempo de apresentação: máximo de 6 minutos.  
· haverá eliminatória marcada pela direção da escola.
Torcidas organizadas:
· serão divididas em 3 grandes torcidas:
infantil: alunos da ed. infantil ao 4º ano;

OFÍCIO  AOS  PAIS
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torcida “A”: alunos  do 5ºa, 6ºa, 7ºa, 8ºa , 9ºa, 1ºa, 2ºa, 3ºa ,6ºc, 7ºc

torcida “B”: alunos do 5ºb, 6ºb,7ºb,8ºb,9ºb,1ºb,2ºb,3ºb,5ºc,8ºc,3ºc.

· para a partipação das torcidas é obrigatório o uso de abadás. Na compra dos abadás já vem 

incluso os ingressos.

· os pais que possuem empresas e desejarem divulgar sua logomarca nos abadás, favor entrar 

em contato com Carla ou D. Nirce, pelo fone 3234-3900.

· mais detalhes no regulamento específico para torcida.

* O ensaio geral ocorrerá no dia 22/9, no Ginásio do Corumbaense Futebol Clube. O FECEST é um evento 

esperado e querido por nossos alunos, porém, a participação é livre.

Contamos com a sua atenção e com o valioso apoio dos senhores para o sucesso deste evento.

Cordialmente, a Direção.

________________________________________________________________________________

Eu, ________________________, responsável pelo (a) aluno (a) _____________, da ___ série, 

turma ___, estou ciente das informações constantes no Ofício nº09/Circular/2016. Assinatura do 

Responsável __________________

OFÍCIO  AOS  PAIS
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DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS/CANTO

TODOS OS ENSAIOS SERÃO NO GINÁSIO, DAS 15H30 ÀS 18H30, POR ORDEM DE CHEGADA.

CAT. INFANTIL: alunos do 4º ao 6º ano

CAT. INFANTO: alunos do 7º ao 9º ano

CAT. JUVENIL: alunos do Ensino Médio.

DIA 30/8 (3ª feira): CAT. INFANTIL  E INFANTO Individual

DIA 31/8 (4ª feira): CAT. INFANTO CONJUNTO E  JUVENIL INDIVIDUAL E CONJUNTO



Corumbá, 14 de setembro de 2016.

REGULAMENTO

XIII FECEST 2016

9

DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS DE CANTO P/ O FECEST 2016

TODOS OS ENSAIOS SERÃO NO GINÁSIO, DAS 15H ÀS 18H30, POR ORDEM DE CHEGADA.

CAT. INFANTIL: alunos do 4º ao 6º ano

CAT. INFANTO: alunos do 7º ao 9º ano

CAT. JUVENIL: alunos do Ensino Médio.

· Nas terças, quartas-feiras: CAT. INFANTIL  E INFANTO Individual;

· Nas segundas e sextas-feiras: CAT. INFANTO CONJUNTO E  JUVENIL INDIVIDUAL E CONJUNTO

· Nas quintas-feiras: Todas as categorias por ordem de chegada

DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS DE CANTO P/ O FECEST 2016

TODOS OS ENSAIOS SERÃO NO GINÁSIO, DAS 15H ÀS 18H30, POR ORDEM DE CHEGADA.

CAT. INFANTIL: alunos do 4º ao 6º ano

CAT. INFANTO: alunos do 7º ao 9º ano

CAT. JUVENIL: alunos do Ensino Médio.

· Nas terças, quartas-feiras: CAT. INFANTIL  E INFANTO Individual;

· Nas segundas e sextas-feiras: CAT. INFANTO CONJUNTO E  JUVENIL INDIVIDUAL E CONJUNTO

· Nas quintas-feiras: Todas as categorias por ordem de chegada

DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS/CANTO
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DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS DE CANTO P/ O FECEST 2016

TODOS OS ENSAIOS SERÃO NO GINÁSIO, DAS 15H ÀS 18H30, POR ORDEM DE CHEGADA.

CAT. INFANTIL: alunos do 4º ao 6º ano

CAT. INFANTO: alunos do 7º ao 9º ano

CAT. JUVENIL: alunos do Ensino Médio.

· DIA 01/9(quinta-feira): CAT. INFANTIL  E INFANTO Individual;

· DIA 02/9(sexta-feira): CAT. INFANTO CONJUNTO E  JUVENIL INDIVIDUAL E CONJUNTO

DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS DE CANTO P/ O FECEST 2016

TODOS OS ENSAIOS SERÃO NO GINÁSIO, DAS 15H ÀS 18H30, POR ORDEM DE CHEGADA.

CAT. INFANTIL: alunos do 4º ao 6º ano

CAT. INFANTO: alunos do 7º ao 9º ano

CAT. JUVENIL: alunos do Ensino Médio.

· DIA 01/9(quinta-feira): CAT. INFANTIL  E INFANTO Individual;

· DIA 02/9(sexta-feira): CAT. INFANTO CONJUNTO E  JUVENIL INDIVIDUAL E CONJUNTO

DATAS E HORÁRIOS DOS ENSAIOS/CANTO
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PROGRAMAÇÃO FECEST 2016

Ÿ 1ª Noite – 23/9 Sexta-feira
Ÿ Desfile Categoria Especial

(Ed. Infantil e 1º ao 4º anos)
Ÿ Canto
Ÿ Categoria Infantil
Ÿ Categoria Infanto Individual
Ÿ Categoria Juvenil Conjunto
Ÿ Categoria Show
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PROGRAMAÇÃO FECEST 2016

Ÿ 2ª Noite – 24/9 Sábado
Ÿ Desfile Garoto e Garota Tenir  do 6º ao 8º ano
Ÿ Canto Categoria Infanto Conjunto
Ÿ Categoria Juvenil Individual
Ÿ Abertura das Torcidas
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ELIMINATÓRIA DE CANTO 

APENAS PARA AS CATEGORIAS INFANTIL E INFANTO 
INDIVIDUAL
· DIA 17/9 (SÁBADO).
· ÀS 14H30.
· NO GINÁSIO DA ESCOLA TENIR.
· SERÁ JULGADO APENAS AFINAÇÃO.
· QUEM FALTAR ESTARÁ AUTOMATICAMENTE 
ELIMINADO.
AS DEMAIS CATEGORIAS NÃO PRECISARÃO PARTICIPAR 
DA ELIMINATÓRIA.
 

Baixe a Documentação do 
XIII FECEST através
do QR-Code abaixo.


