
REGULAMENTO
2º CONCURSO ONLINE DE QUADRILHA

EM FAMÍLIA/ SÓLIDO MOC e BM

SEGMENTO: FUNDAMENTAL II
I - DATA

O 2º Concurso Online de Quadrilha em Família/ Sólido, será realizado no
período de 23/06 a 08/07.

II - PARTICIPAÇÃO (FACULTATIVA)

A participação dos alunos no 2º Concurso Online de Quadrilha em Família/
Sólido, não é obrigatória. Fica a critério de cada aluno e família participar.

III - INSCRIÇÕES

- As famílias deverão se inscrever através do formulário em anexo. O
formulário deverá ser devidamente preenchido e enviado até as 23:59 do
dia 04/07 (domingo), para o seguinte número de whatsapp:

(38 ) 99889-0263 – Alunos Fundamental II

- Os vídeos com a apresentação da família deverão ser enviados até as
23:59 do dia 05/07 (segunda-feira), para o seguinte número de whastapp:

(38 ) 99889-0263 – Alunos Fundamental II

IV - DA APRESENTAÇÃO

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

- Cada participante deverá colocar um nome/tema na sua apresentação da
quadrilha/ coreografia.



- É OBRIGATÓRIO que o aluno inscrito esteja participando da apresentação.

- A apresentação pode ser feita em formato de quadrilha em família ou
coreografia em família.

V - DIVULGAÇÃO DOS VIDEOS

Os 3(três) vídeos classificados para a final do Concurso serão divulgados
nas redes sociais do Colégio.

VI - TEMPO DO VÍDEO

O vídeo deverá ter o tempo mínimo de 1(um) minuto e o máximo de
5(cinco) minutos.

Sugestão: faça a gravação do vídeo com o celular na posição horizontal.

VII - COMPONENTES DA FAMÍLIA NA QUADRILHA

- Cada família pode contar com a participação MÍNIMA de 02(dois)
integrantes.

- A escolha dos trajes a serem usados no dia da apresentação fica a
critério de cada família. Podem ser trajes juninos improvisados de acordo
com o que cada família tem em casa. Usem a criatividade !

VIII - JULGAMENTO

O julgamento será realizado por uma comissão julgadora que será
composta de 03 (três) a 06 (seis) membros escolhidos pela Direção do
Sólido.

As notas serão dadas pela Comissão Julgadora de acordo com os critérios
definidos, como coreografia, animação, caracterização.

XV - RESULTADO

A divulgação do resultado do 2º Concurso Online de Quadrilha em Família/
Sólido será no dia 08/07 até as 20:00, através das Redes Sociais do Colégio.

X - PREMIAÇÃO

A premiação será a seguinte:

 1º lugar - R$ 400,00 (quatrocentos reais)
 2º lugar – R$ 300,00 (trezentos reais)
 3º lugar - R$ 200,00 (duzentos reais)


