
 

REGULAMENTO 

 

1. DATA E LOCAL 

O 8º Festival de Quadrilhas do Colégio Sólido será realizado no dia 
24/06/2017, sábado, no Estacionamento da FASI, com início das 
apresentações nos seguintes horários: 

17 horas - Ensino Fundamental 
20 horas - Ensino Médio 

 

2.  PARTICIPAÇÃO (FACULTATIVA) 

Os alunos participantes das quadrilhas (coreografias) serão responsáveis 
pelas músicas durante as apresentações, utilizando-se de CD gravado. Os 
participantes deverão comparecer ao local, trazendo duas cópias do 
material a ser executado, com meia-hora de antecedência do início da 
competição. Se o grupo tiver outra ideia para execução das músicas (ex: 
sanfoneiro, banda, etc.), deverá procurar a organização do evento para 
avaliação. 

 

3.  TEMA LIVRE 

O tema é livre, mas é necessário ter bom senso na escolha da música e 
coreografia para não ferir os princípios morais, éticos e religiosos. 



4.  ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ESQUIPES 

Os participantes da quadrilha deverão chegar ao local de concentração 
nos horários estabelecidos abaixo, para sorteio da ordem das 
apresentações: 

 Sorteio do Ensino Fundamental: 16h30 

 Sorteio do Ensino Médio: 19h30 

Cada GRUPO do Ensino médio terá obrigatoriamente, que apresentar 01 
(um) animador e 01 (um) casal de noivos. 

 

5. TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

 Ensino Médio: mínimo 10 (dez) minutos para se apresentar e 
máximo 15 (quinze) minutos. 

 Ensino Fundamental: mínimo 5 (cinco) minutos para se apresentar 
e  máximo 10 (dez) minutos. 

 

6. GRUPOS PARA APRESENTAÇÕES 

Vide anexos I e II relação das turmas para apresentações. 

Cada GRUPO do Ensino Médio DEVERÁ contar com a participação 
MÍNIMA de 45 (quarenta e cinco) integrantes, podendo convidar, 
facultativamente, professores, funcionários, alunos matriculados no Pré-
Vestibular e coreógrafo na dança, ficando LIVRE o número máximo de 
alunos, professores e funcionários das unidades do Sólido Fundamental, 
Médio e Pré-Vestibular, que integram o Sistema Educacional Sólido e 
Instituto Educacional Sólido. 

Cada GRUPO do Ensino Fundamental DEVERÁ contar com a participação 
MÍNIMA de 30 (trinta) integrantes, podendo convidar, facultativamente, 
professores, funcionários e coreógrafo na dança, ficando LIVRE o número 
máximo de alunos, professores e funcionários. 

Os alunos terão que dançar nos GRUPOS que foram definidos, sem 
nenhuma possibilidade de dançar em outro GRUPO. O aluno que 
descumprir essa obrigação, não ganhará os dois pontos extras em cada 
disciplina. 



É permitido dançar mulher com mulher ou homem com homem, o 
importante é ser criativo. 

Ficam a critério de cada grupo os trajes que serão utilizados na 
apresentação desde que sejam tradicionais de quadrilha. 

Cada grupo terá a tolerância de 05 (cinco) minutos à sequência 
(concentração) das outras apresentações para se organizar. 

Será feita uma chamada antes do início da apresentação de cada 
quadrilha. O aluno deverá, obrigatoriamente, assinar a lista de presença 
que estará na entrada da concentração. 

 

7.     INSCRIÇÕES 

Os grupos deverão estar devidamente inscritos no Setor Financeiro da 
Unidade Avenida ou na Biblioteca da Unidade São José com o nome do 
responsável por cada GRUPO de apresentação/quadrilha até o dia 
12/06/2017. 

O responsável por cada GRUPO de apresentação/quadrilha deverá passar 
a relação dos participantes juntamente com o valor da inscrição para o 
Setor Financeiro da Unidade Avenida ou à Biblioteca da Unidade São José 
até o dia 12/06/2017. 

Cada participante deverá pagar a taxa de participação para ser inscrito nas 
apresentações/quadrilhas. Este valor deverá será pago ao responsável de 
cada GRUPO até o dia 12/06/2016. Neste valor de inscrição, já está 
incluso o ingresso do aluno. 

 

8.     TAXA DE INSCRIÇÃO 

De 18/05/2017 a  12/06/2017 -  R$ 30,00 (trinta reais) 

De 13/06/2017 a 16/06/2017 - R$ 40,00 (quarenta  reais) 

 

 



9.   APRESENTAÇÃO 

Os grupos deverão, OBRIGATORIAMENTE, para efeito de avaliação, 
apresentarem os QUATRO passos tradicionais que poderão ser exibidos 
conforme as escolhas das equipes: 

 SERROTE 

 TÚNEL 

 CARROSSEL 

 CUMPRIMENTÊ 

 

10.    PREMIAÇÃO 

A premiação para os Grupos de Apresentações/quadrilhas será a seguinte: 

Ensino Fundamental: 

• 1º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais) 
• 2º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais) 
• 3º lugar – R$ 300,00 (trezentos reais) 

Ensino Médio: 

 1º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 2º lugar – R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 

 3º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais) 

 

11.   PONTOS EXTRAS 

Os pontos extras (2,0) serão distribuídos da seguinte forma: 
 
a) 1,0 = MÍNIMO 75% DE PRESENÇA NOS ENSAIOS OFICIAIS. Esses 
acontecerão no horário de Educação Física ou previamente agendados 
pela direção do Sólido Fundamental e/ou professores de Educação Física 
na quadra poliesportiva do Sólido, localizada na Rua Gonçalves Figueira, 
118 - Centro. 
 
Em todos os ensaios será passada uma lista de presença, que deverá ser 
entregue imediatamente ao Setor Pedagógico de cada unidade pelos 
representantes das equipes, para que haja o controle da assiduidade. 
 
b) 1,0 = para a apresentação na noite do evento. 



Todo participante ganhará dois pontos extras em cada disciplina de 
acordo com os critérios acima. Esses pontos serão distribuídos nas notas 
do 2º trimestre após a data 30 de junho de 2017. 

 

12.  DO JULGAMENTO:  

O julgamento será realizado por uma comissão julgadora que será 
composta de 05 (cinco) membros escolhidos pela Coordenação Geral do 
Festival. 

As notas serão dadas pela Comissão Julgadora de acordo com a 
apresentação ou não dos critérios definidos dentro de cada quesito de 
avaliação e posteriormente transformados em pontos pela Coordenação 
Geral do Festival, que variam de 05 (cinco) a 10 (dez) em cada quesito, não 
havendo pontos fracionados. 

Serão julgados os seguintes quesitos (mediante critérios pré-
estabelecidos): 

• COREOGRAFIA 
• CONJUNTO 
• EVOLUÇÃO 
• CRIATIVIDADE 
• TRAJE 
• ANIMAÇÃO  
• ANIMADOR 

No caso de empate o vencedor será definido na ordem, pelos quesitos: 
animação, coreografia, traje e criatividade.  

 

13.   PENALIDADES 

Ficam estabelecidas penalidades que serão atribuídas a cada quadrilha 
junina concorrente pelo não cumprimento dos seguintes itens: 

a) o grupo que não apresentar o CASAL DE NOIVOS e o ANIMADOR 
perderá 03 (TRÊS) PONTOS; 

b) a apresentação/quadrilha que não se fizer presente ao local da 
CONCENTRAÇÃO após 03 (TRÊS) CHAMADAS perderá 2 PONTOS; 



c) a apresentação/quadrilha que não se fizer presente ao local da 
APRESENTAÇÃO após 03 (TRÊS) CHAMADAS será DESCLASSIFICADA; 

d) serão DESCLASSIFICADAS as apresentações/quadrilhas que 
apresentarem atitudes desrespeitosas para com os jurados e outras 
apresentações/quadrilhas/torcidas; 

e) serão DESCLASSIFICADAS as apresentações/quadrilhas que se 
apresentarem com participantes não autorizados. 

 

 14.    DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação Geral do evento. 

 

15.   COORDENAÇÃO DO EVENTO: 

Ana Paula Coelho Radwan                Renan Lacerda 

Aristóteles Mendes Ruas                   Rosemar Andrade 

Charles Rodrigues Pereira                 Valéria Carvalho 

Fernanda Lopes          Wagner Fonseca Albuquerque 

Luciana Montanha 

 



ANEXO I 

Formação dos grupos do ENSINO MÉDIO: 

GRUPO 1 1º Âmbar 
1º Gipsita 
1º Kriptonita 
1º Turmalina 

GRUPO 2 1º Federal Ametista 
1º Federal Granada 
1º Federal Alabastro 

GRUPO 3 2º Ágata 
2º Alexandrita 
2º Pérola 
2º Quartzo 

GRUPO 4 2º Federal Citrino 
2º Federal Rubi 
2º Federal Magnetita 

GRUPO 5 3º Federal Axinite 
3º Jade 
3º Topázio 

GRUPO 6 3º Federal Esmeralda 
3º Federal Ônix 
3º Turquesa 

GRUPO 7 1º Olivina 
1º Safira 
2º Berilo 

GRUPO 8 2º Opala 
3º Jaspe 

Os alunos do 3º Plus poderão se unir a outros grupos dos terceiros anos 
da Unidade Avenida ou Unidade São José. 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 
Formação dos grupos do ENSINO FUNDAMENTAL: 

GRUPO 1 6º anos matutino 

GRUPO 2 6º anos vespertino 
GRUPO 3 7º anos matutino 

GRUPO 4 7º anos vespertino 

GRUPO 5 8º e 9º anos vespertino 
GRUPO 6 8º anos matutino 

GRUPO 7 9º anos matutino 

 


