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ANEXO – 01 CAMPEONATO DE XADREZ

REGULAMENTO

O  1º  Campeonato de Xadrez é  um evento  cultural,  promovido pela Fundação

Municipal de Educação, que acontecerá no dia 28 de junho de 2014.

DAS INSCRIÇÕES 
Poderão inscrever-se no Campeonato, 02 (dois) alunos devidamente matriculados

nas Escolas Municipais de Tubarão do Ensino Fundamental I e II e frequentadores

das oficinas de xadrez. 

DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO
• O Campeonato será realizado no dia 28 de junho de 2014, na EMEB João

Paulo I – CAIC;

• O  evento  acontecerá  o  dia  todo  com  abertura  prevista  para  as  9h  e

encerramento previsto para 16h;

• O tempo de duração de cada rodada é de 20 (vinte) minutos;

• O sistema de jogo utilizado para este campeonato será o de “mata mata”,

perdeu sai do campeonato.

• Cada escola responsabilizar-se-á pelo lanche de seus alunos.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

• Confronto direto (uma nova partida de no máximo 10 minutos para cada

jogador);

• Em caso de permanecer empate, será utilizado o critério de soma de pontos

por peças retiradas do jogo pelo oponente;



                    
                                                                                                            
                    

                                                                                          Fundação Municipal de Educação
                                                                                                                                            

  

                                            
                                     

                                                   Coordenadoria de Ensino e Políticas Educacionais 
                    

                                                                                                                                     

• O  valor  de  cada  peça  para  soma  de  pontos  será  de:  Peão  =  1  ponto;

Cavalo= 3 pontos; Bispo = 4 pontos; Torre = 5 pontos; Damas = 10 pontos;

Rei = 15 pontos.

• Qualquer alteração será decidida pela comissão de arbitragem.

DA FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM

• Será formada uma comissão de arbitragem com dois professores sorteados

no congresso técnico,  juntamente com a Assessora  de Educação Física,

para eventuais decisões;

• A arbitragem será de responsabilidade dos próprios professores das oficinas

juntamente  com  a  Assessora  de  Educação  Física  da  Coordenadoria  de

Ensino.

• Haverá  congresso técnico com os professores/árbitros  no dia  do  evento,

após a abertura.

• É  vedado  qualquer  ajuda  dos  professores  aos  seus  alunos  durante  as

rodadas;

DA PREMIAÇÃO

•  Haverá  premiação  para  o  primeiro,  segundo  e  terceiro  colocado  com

medalhas;

• As escolas dos ganhadores receberão troféus como premiação e 01(um)

certificado de participação.
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ANEXO 02 – FESTIVAL DE TEATRO
REGULAMENTO

O 1º Festival de Teatro é um evento cultural, promovido pela Fundação Municipal

de Educação, que acontecerá no dia 27 de setembro de 2014.

DAS INSCRIÇÕES 
Poderão inscrever-se no Festival,  alunos devidamente matriculados nas Escolas

Municipais de Tubarão do Ensino Fundamental I e II. 

DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
• O Festival será realizado no dia 27 de setembro de 2014.

• O  local,  horário  e  ordem  das  apresentações  serão  comunicados  após

encerramento das inscrições.

• O tempo de duração da apresentação é de 15 (quinze) minutos no máximo.

• Fica estabelecido 05 (cinco) minutos de intervalo entre as apresentações

para  montagem  e  desobstrução  do  palco  sem  qualquer  prejuízo  aos

participantes anteriores e posteriores. 

• Não serão permitidas apresentações com uso de: cenário fixo, efeitos de

maquinários,  objetos  que  possam  danificar  o  palco  ou  que  sirvam  de

ameaça  a  plateia,  nenhum  recurso  cênico  que  possa  prejudicar  as

apresentações posteriores, como fogo, vela, óleo, purpurina, talco, água e

outros.

• Serão permitidos os elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção

que ficarão a cargo de cada grupo. 
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ANEXO 3 - FESTIVAL DE DANÇA

REGULAMENTO

O 1º Festival de Dança é um evento cultural, promovido pela Fundação Municipal

de Educação, que acontecerá no dia 18 de outubro de 2014.

DAS INSCRIÇÕES 
Poderão inscrever-se no Festival,  alunos devidamente matriculados nas Escolas

Municipais de Tubarão do Ensino Fundamental I e II nas modalidades: 

 Dança de Rua (Street Dance) – e as linhas Funk e Break

 Dança Rip Rop e Capoeira

 Dança Popular – Tango, Samba, Forró, Bolero e outros

 Dança inspirada no Folclore e 

 Dança Étnica (Cultura Alemã, Africana, Italiana entre outras)

DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
• O Festival será realizado no dia 18 de outubro de 2014.

• O  local,  horário  e  a  ordem  das  apresentações  de  cada  grupo  serão

comunicados após encerramento das inscrições. 

• O tempo de duração da apresentação é de 15 (quinze) minutos no máximo.

• Fica estabelecido 05 (cinco) minutos de intervalo entre as apresentações.

• Não serão permitidas apresentações com uso de: cenário fixo, efeitos de

maquinários,  objetos  que  possam  danificar  o  palco  ou  que  sirvam  de

ameaça  à  plateia,  nenhum  recurso  cênico  que  possa  prejudicar  as

apresentações posteriores, como fogo, vela, óleo, purpurina, talco, água e

outros.

• Serão permitidos os elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção

que ficarão a cargo de cada grupo. O tempo será de 05 (cinco) minutos

antes e 05 (cinco) minutos depois para montagem e desobstrução do palco

sem qualquer prejuízo aos participantes anteriores e posteriores.
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ANEXO 4 - FESTIVAL DE MÚSICA

REGULAMENTO

O 1º Festival de Música é um evento cultural, promovido pela Fundação Municipal

de Educação, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2014.

DAS INSCRIÇÕES 
Poderão inscrever-se no Festival, alunos matriculados no Ensino Fundamental I e II

das Escolas Municipais de Tubarão.

Nas modalidades: 

 Solo;

 Dupla;

 Trio;

 Grupo.

DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
• O Festival será realizado no dia 29 de novembro de 2014.

• O local,  horário  e  a  ordem das  apresentações  serão  comunicados  após

encerramento das inscrições. 

• O tempo de duração da apresentação é de no máximo 15 (quinze) minutos.

• Fica estabelecido 05 (cinco) minutos de intervalo entre as apresentações,

para  montagem  e  desobstrução  do  palco  sem  qualquer  prejuízo  aos

participantes anteriores e posteriores. 

• Não serão permitidas apresentações com uso de: cenário fixo, efeitos de

maquinários,  objetos  que  possam  danificar  o  palco  ou  que  sirvam  de
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ameaça  à  plateia,  nenhum  recurso  cênico  que  possa  prejudicar  as

apresentações posteriores, como fogo, vela, óleo, purpurina, talco, água e

outros.

• Serão permitidos os elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção

que ficarão a cargo de cada grupo. O tempo será de 05 (cinco) minutos

antes e 05 (cinco) minutos depois para montagem e desobstrução do palco

sem qualquer prejuízo aos participantes anteriores e posteriores.
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