
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
XXVIII JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS – JEM’S

2015

PROGRAMAÇÃO DANÇA/GINÁSTICA 

LOCAL:

CENTRO  MUNICIPAL  DE  REFERENCIA  EM  EDUCAÇÃO
(CEMURE),  localizado  na  Av.  Coronel  Estevam,  3705,  Bairro  Nazaré,
Natal/RN.  

DATA:

24/09/2015 (quinta-feira)

HORÁRIO:

14h

PROGRAMAÇÃO:

1) Desfile de abertura;
2) Apresentação das escolas;
3) Hino Nacional;
4) Palavra do representante da Prefeitura;
5) Alongamento coletivo;
6) Início do evento com apresentações das escolas da rede municipal 
7) Desfile de encerramento
8) Entrega de medalhas para os participantes;
9) Homenagem aos participantes;
10) Encerramento  do  evento  com  a  palavra  do  representante  da

Prefeitura.

ORDEM DE APRESENTAÇÃO:

1) MOVIMENTO OLÍMPICO (José Sotero)
2) BLACK SPICY (Otto Guerra)
3) INDIVIDUAL INFANTIL feminino (Francisca Ferreira)
4) A BONECA EMÍLIA (José Frazão)
5) VIVA LA VIDA (José Sotero)
6) ___________________________________________ (Maria Madalena)
7) TRIO INFANTIL misto (Francisca Ferreira)
8) CABELOS DE ALGODÃO (Laura Maia)
9) SAMBA DO BRASIL (José Frazão)
10) TRIO JUVENIL feminino (Francisca Ferreira)
11) ALÉM DO ARCO-ÍRIS (Juvenal Lamartine)
12) GRUPO JUVENIL (Francisca Ferreira)



13) PEDRAS QUE CANTAM (José Sotero)
14) EVOLUCION POP DANCING (Santos Reis)
15) __________________________________________ (Maria Madalena)
16) GRUPO INFANTIL misto (Francisca Ferreira)
17) TAMBLE (Otto Guerra)
18) JAZZ (José Frazão)
19) HAPPY (José Sotero)

OBSERVAÇÕES:

*Todos os grupos participantes deverão desfilar  na cerimônia de abertura e
deverão  portar  algum  símbolo  que  identifique  a  instituição  (bandeira,
estandarte).
*Para cada apresentação deverá ser entregue um CD, contendo apenas a faixa
a ser utilizada.
*As escolas que chegarem até às 14h terão direito a permanecer a 5 minutos
na área de apresentação para reconhecimento do espaço.
*A Coordenação  não  se  responsabilizará  por  objetos  deixados  no  local  de
apresentação e de aquecimento.
*Caberá a cada escola providenciar o material cênico e técnico necessário à
sua  apresentação,  com  exceção  da  estrutura  técnica  de  sonorização.  A
organização  do  evento  não  se  responsabilizará  pela  aquisição  de  nenhum
material cênico.
*O acesso ao público será gratuito.
*O responsável por cada grupo deverá acompanhá-lo em todas as atividades
referentes  ao  evento:  ensaios,  antes  de  entrar  e  sair  de  cena,  bastidores
durante a apresentação,  área de aquecimento,  estar  presente nas reuniões
com a comissão organizadora.
*Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela Coordenação do
evento.


