REGULAMENTO DAS TORCIDAS – XV FECEST 2018
1º) As torcidas serão julgadas em 5(cinco) quesitos:
Animação, Criatividade, Abadá, Conjunto e Abertura das
torcidas
2º) Serão 3 (três) as torcidas participantes do XV FECEST:
1. Torcida Infantil: alunos da Educação Infantil ao 4º Ano do período
matutino e todas as turmas do período vespertino;
2. Torcida A ( alunos da 5ªA, 6ª A, 7ª A, 8ª A, 9ª A, 1ª A, 2º A,3º A,
7ºC e 9ºC);
3. Torcida B ( alunos da 5ªB, 6ª B, 7ª B, 8ª B, 9ª B, 1ª B, 2º B, 3ºB
6ªC e 8ºC).
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, dentro do clube, de fogos de
artifício,sinalizadores, bombinhas ou qualquer outro tipo de material
que possa causar incêndio ou queimaduras. Proibido também usar
canhão de luz e fumaça.
7º) A torcida que vaiar perderá ponto no quesito Conjunto.
8º) Poderá ser usado instrumentos musicais como bombo, tarol,
pandeiro, desde que não os utilize durante as apresentações de canto e
nas chamadas das torcidas adversárias. Caso contrário perderá ponto
no quesito Conjunto.
9º) Os abadás deverão manter o modelo original,não podendo ser
modificado.
10º) O resultado dos pontos das torcidas será divulgado no final da 2ª
noite.
11º) As notas finais podem ser quebradas, valendo uma casa decimal
depois da vírgula.
12º) Será premiado cada quesito com 1 troféu. Não havendo 2º lugar.
Segues os quesitos que serão julgados: conjunto, animação,
criatividade, abadá e abertura das torcidas.
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, 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/
responsáveis 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) Para a abertura das torcidas (tempo máximo de 10 minutos),
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.
22º) Os casos omissos no presente regulamento, serão julgados pela
Comissão Organizadora do Evento.

REGULAMENTO DA CATEGORIA SHOW/2018
 ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO
TENIR;
 PODEM PARTICIPAR ALUNOS DO 6º ANO ATÉ O
TERCEIRÃO;
 MISTURA DE DANÇA E DRAMATIZAÇÃO. AS
ROUPAS DEVERÃO SER CARACTERIZADAS;
 GRUPOS: MÍNIMO 5 E MÁXIMO DE 12
COMPONENTES;
 TEMPO DE APRESENTAÇÃO: MÁXIMO DE 6
MINUTOS;
 HAVERÁ
ELIMINATÓRIA
MARCADA
PELA
DIREÇÃO DA ESCOLA;
 INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA ATÉ O
DIA 31/8/2018;
 NÃO É PERMITIDO APRESENTAÇÕES QUE FAÇAM
APOLOGIA A DROGAS, VIOLÊNCIA, APELAÇÃO
SEXUAL
OU
QUALQUER
FORMA
DE
DISCRIMINAÇÃO;
 ELIMINATÓRIA ACONTECERÁ NO DIA 05/9/18.

REGULAMENTO DO CANTO – XV FECEST / 2018
1º) Só poderá cantar ou tocar no XIV 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, se tiver no mínimo 06(seis)
apresentações concorrendo.
4º) Será permitida músicas nacionais e internacionais.
5º) A eliminatória será realizada pela professora responsável pelo ensaio, juntamente
com os componentes da banda Destak.Cada candidato deverá participar
obrigatoriamente de no mínimo 09 (nove) ensaios.
6º) Todo candidato deve preencher e entregar a ficha de inscrição junto com o CD da
música, até o dia 23/8/18 na secretaria da Escola Tenir.
7º) Itens a ser julgados pelos jurados no FECEST:
a) Afinação
b) Performance
8º) Critérios de desempate:
Maior pontuação na afinação, depois performance.
9º) 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.
10º) 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.
11º) As músicas interpretadas deverão ter duração máxima de 04 minutos e 30
segundos;
12º) Poderá ter back vocal;
13º) Não será permitido músicas que estimulem a violência, descriminação e que
contenham palavrões e pornografia.
14º) 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.

