
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude 

Secretaria Municipal de Educação 

 

Dia 29 de Abril – Dia Mundial da Dança 

“Celebração a esta arte que é a linguagem do corpo e da alma” 

Concurso Municipal de Dança (vídeos) 

 

 

I – Do concurso: 

 

Em virtude do ano atípico de 2021, no qual a pandemia do Covid-19 

impõem à sociedade o isolamento social e impossibilita as atividades presenciais 

no que concerne à educação de crianças e jovens, é sabido que muitas são as 

tentativas de se buscar formas para dar andamento aos trabalhos sociais. Dentro 

dessa perspectiva, a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará através das 

Secretarias de Cultura e Educação, em homenagem ao “Dia Mundial da Dança” 

(29/04/2021) promove o 1º Concurso Estudantil de Vídeos de Dança de Rondon 

do Pará com o tema “A coreografia estudantil promovendo a saúde durante 

a Pandemia”, direcionado à todos os professores da disciplina Artes e 

estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

Os professores deverão selecionar vídeos produzidos no telemóvel do 

aluno, nos quais os mesmos apresentem uma coreografia de até 2 min (com ou 

sem edição posterior). 

Os vídeos em curta-metragem deverão ser elaborados pelos estudantes 

regularmente matriculados na rede municipal de ensino e encaminhados ao 

professor da disciplina de Artes até o dia 23/04/2021, que realizará uma pré-

seleção, encaminhando à Coordenação Pedagógica da instituição de ensino os 

melhores trabalhos produzidos na sua turma. A Direção da escola então, ficará 

responsável para encaminhar as inscrições dos vídeos selecionados até o dia 

28/04/2021 na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude de Rondon 

do Pará (SECULT). 

 

II – Dos objetivos: 
 

O concurso tem como objetivo principal, promover a reflexão sobre a 

temática entre estudantes e professores e estimular ações de prevenção e 

promoção à saúde durante o período de isolamento, bem como desenvolver 

habilidades referente à linguagem da dança. 

 

III - Das Inscrições: 
 
a – as inscrições são gratuitas. 
b – as inscrições se restringem aos alunos das instituições de educação 

que integram a rede municipal de ensino do município de Rondon do Pará. 
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c – as inscrições serão aceitas no período de 08 de abril de 2021 à 30 de 
abril de 2021, por meio do whatsapp (94 991695679) ou email da Secretaria de 
Cultura (sec.culturarondon.gov@gmail.com). 

d – Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
e – poderão ser inscritos mais de um vídeo por instituição de ensino. 
f – os vídeos deverão ter duração máxima de 2 (dois) minutos. 
g – serão aceitas as produções audiovisuais captadas por todo tipo de 

tecnologia, desde que preservada a qualidade do produto final, apresentado nos 
formato compatíveis com sistema operacional android e gravados em modo 
paisagem. 

h – os vídeos devem conter, obrigatoriamente, nome do concorrente e 
música coreografada. 

i – os vídeos deverão ser enviados no ato da inscrição juntamente com a 
ficha de inscrição. 
  
 
IV – Dos direitos autorais e de uso de imagem: 
 

a - a inscrição de cada vídeo está condicionada à concordância com a 
cessão de direitos autorais e demais responsabilidades de autorização, a qual 
entra em vigor no ato da inscrição do participante. 

b – se constatada pela Comissão Julgadora qualquer tentativa de fraude, 
adulteração ou plágio, o material estará automaticamente desclassificado. 
  
 
V - Da Comissão Julgadora: 
 

a – a escolha das propostas vencedoras será feita por uma Comissão 
Julgadora, especialmente composta e designada para tal finalidade. 

b – a Comissão Julgadora será composta por pelo menos 03 (três) 
membros convidados e coordenados pela SECULT. 

c – as decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e não serão 
suscetíveis de recursos ou impugnações.  

d – não poderão fazer parte da Comissão Julgadora pessoas que trabalhem 
nas Instituições de Ensino participantes do concurso. 
  
 
VI - Dos critérios para avaliação: 
 

a – nesta edição especial, tendo em vista as limitações impostas pela 
pandemia, será valorizada na análise do material a inovação e a adequação à 
qualidade de vídeos produzidos para a internet. 

b – o conteúdo das coreografias são de temas livres desde que respeitando 
o limite de um integrante por vídeo e de forma alguma poderá ser utilizada 
músicas com sentido pornográfico e imagens que exponha a criança. 

c – os critérios de avaliação utilizados serão os seguintes: 
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 Criatividade. 
 Produção. 
 Adequação à idade. 
 Técnica. 

 
VI - Da divulgação dos vencedores e premiação: 
 

a – os vencedores serão anunciados nos canais de comunicação da 
SECULT (email e grupo de whatsapp), bem como por comunicado direto aos 
responsáveis pelas inscrições. 

b – É de inteira responsabilidade das Instituições de Ensino manter 
atualizados os dados cadastrais para contato, que deve ser informado no ato de 
inscrição. 

c – nesta edição especial, será premiado 1 (um) vídeo, indicado pela 
Comissão Julgadora, observadas as disposições do artigo 10, parágrafo único, 
deste regulamento. 

d – os vencedores (professor e aluno) receberão como prêmio 1 celular. 
e – o resultado final será dado no dia 10 de maio de 2021 e a Premiação 

será na livre do Aniversário da Cidade no dia 13 de maio de 2021.
  
 
VII – Das considerações finais: 
 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora, depois de 
ouvido o diretor do concurso e Secretária de Educação. 
  

Rondon do Pará, 07 de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

Rosa Maria Peres Lima 

Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Juventude 

 

 

 

 

 

 

João Evangelista Sousa Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 


