
 
 
 

 
 

 

 

REGULAMENTO ABERTURA 
 

A abertura dos Jogos Internos é um momento de grande importância para estudantes e equipe do 

Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio. E um momento assim precisa acontecer da melhor 

maneira possível para que cumpra o propósito para o qual se designa. Assim, é necessário observar as 

normas abaixo. 
 

1. DA PARTICIPAÇÃO 

 

 Poderão participar os estudantes devidamente matriculados nas turmas do 6º Ano à 3ª Série do 
Ensino Médio e, que até o ato da inscrição, como também durante a abertura, não estejam passando 

por problema de ordem disciplinar. 

 Cada equipe deverá ser formada por, no mínimo, 06 participantes por turma. Caso contrário, 
não será permitida a apresentação nem a participação da turma nos jogos internos. 

 

2. DA UNIFORMIZAÇÃO  

 As vestimentas deverão atender às exigências formais da escola, ou seja, shorts e saias curtos, 
transparentes; blusas/camisetas curtas, decotadas ou transparentes não serão permitidas; legging 

com camiseta curta não será permitido; do contrário, será vedada a participação do estudante na 

apresentação e, dependendo da abrangência do caso, a equipe não se apresentará na abertura, 

como também será eliminada a turma da participação dos jogos.  

 

3.   DA SONOPLASTIA E ELEMENTOS CÊNICOS 

 Músicas, coreografias e demais elementos da apresentação não poderão ferir a 
confessionalidade do colégio, sob pena de não participação dos estudantes nos Jogos Internos. 

Dependendo da abrangência, a não participação pode ser estendida a toda turma. 

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO CULTURAL 

 Para as apresentações culturais, as turmas serão organizadas em grupo e cada grupo abordará 

um subtema, a ser definido junto à coordenação do evento. Este deverá estar obrigatoriamente 

ligado ao tema geral, “Clássicos do cinema: a vida e a arte em permanente conexão”, 

conforme distribuição abaixo: 

Grupo 1: 6º A, B, C  

Grupo 2: 7º A, B, C 

Grupo 3: 8º A, B, C  

Grupo 4: 6º, 7º e 8º  

Grupo 5: 9º A, B  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 6: 9º D, 1º D e 2º D  

Grupo 7: 1ª Série A, B  

Grupo 8: 2ª Série A, B 

  Grupo 9: 3ª Série A, B, C, D 

 

  A apresentação não poderá ultrapassar o tempo de 07 minutos. 

  Os elementos cênicos e figurino devem ser providenciados pelos estudantes e seus respectivos 

responsáveis. 

 

RESTRIÇÕES: Não será permitida a utilização de fogo, fogos de artifício, pirotécnicos, 

sinalizadores ou líquidos inflamáveis, antes, durante ou após do evento. 

 

5.   DOS ENSAIOS 

 Os alunos deverão participar dos ensaios, conforme horários divulgados pela coordenação.  

 A cada 3 (três) faltas, o aluno será retirado da participação na Abertura. E, não tendo o número 
de participantes suficientes, a turma sofrerá a sanção prevista no item 1. 

 A vestimenta a ser usada nos ensaios deverá seguir as orientações do item 2.0. 

5.1.  ENSAIO GERAL 

  Os estudantes inscritos deverão participar do ensaio geral, que acontecerá em dia e hora 
divulgados posteriormente. 

 

6. OUTROS 

 Os participantes deverão aproveitar o momento para vencer desafios. 

 Os alunos não poderão duvidar da própria capacidade de fazer o melhor e realizar uma 

abertura de Jogos Internos memorável. 
 

Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do evento. 

 

20 de fevereiro de 2020. 

Equipe de Coordenação 


