Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz
Ano Letivo 2018/2019

9.º Concurso de Dança JB

FICHA DE INSCRIÇÃO

Regulamento Geral
Vai realizar-se o 9.º Concurso de Dança JB, tendo como principal objetivo assinalar a
comemoração do Dia Mundial da Dança e a divulgação desta forma de arte
procurando, também, fomentar a criatividade e as capacidades artísticas dos alunos

1. Data, Local e Destinatários
O Concurso realiza-se no dia 4 de maio de 2019, no Pavilhão Gimnodesportivo da EB
2-3 Dr. João de Barros, com início às 10h00 e destina-se aos alunos do AEZUFF do 1.º,
2.º e 3.º Ciclos.
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2. Organização
Esta iniciativa é promovida pelo Grupo de Educação Física e Dança.

3. Participantes – Individuais ou em Grupos
Não existe limite para o número de alunos a constituírem o grupo de dança. Serão
permitidas apresentações individuais. As classificações das apresentações
individuais e dos grupos serão realizadas em separado.
Na competição dos grupos, todos os elementos dos grupos têm de estar enquadrados
no seu respetivo ciclo de escolaridade (1.º, 2.º ou 3.º Ciclo). Na eventualidade de
concorrerem grupos de alunos de ciclos de escolaridade diferentes, serão colocados no
ciclo do/a aluno/a mais velho/a.

4. Inscrições/Data limite
As inscrições devem ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição (em
anexo) até ao dia 30 de abril de 2019.

5. Duração
O tempo de duração de cada coreografia deve situar-se entre 2 minutos (mínimo) e 4
minutos (máximo).

6. Vestuário
O vestuário, acessórios, pinturas, etc., serão da inteira responsabilidade dos alunos
participantes.

7. Ordem de Atuação
A ordem de atuação será sorteada no dia do Concurso, na presença dos participantes

8. Música
A música deve ser entregue no dia da inscrição, enviada para o email
belamatos@aezuff.org.
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9. Critérios de Avaliação
Independentemente de outros critérios a definir pelo Júri, os participantes serão
avaliados tendo em consideração:


Nível de dificuldade da coreografia;



Técnica de execução;



Interpretação e expressividade;



Musicalidade;



Criatividade.

Os candidatos são classificados de 0 a 10 pontos.

10.

Júri

Do Júri do Concurso fazem parte:


Coordenadora do Departamento de Expressões;



Representante da Associação de Pais;



Representante do Pessoal Não Docente;



Professora de Dança;



Representante dos Alunos.

As decisões do Júri são definitivas e sem recurso.

11.

Prémios

Serão atribuídos certificados de participação.
Os vencedores de cada ciclo de escolaridade (individuais e coletivos)
apresentar-se-ão na “VIV’AEZUFF”, atividade que comemora o Dia do
Agrupamento e que tem lugar no dia 14 de junho de 2019, na EB 2-3 Dr. João
de Barros

NOTA: Compete à Comissão Organizadora decidir sobre qualquer matéria em que este
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