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III SHOW DE TALENTOS 2018 – DE NORTE 2
Com o objetivo de fomentar a participação e o intercâmbio entre professores e funcionários, é
com grande satisfação, que daremos início ao III Show de Talentos 2018. O Show de talentos
irá acontecer no dia 12 de dezembro das 9h30 às 17h30 no espaço cultural “SESC SANTANA”
e contará com as linguagens: Música e Dança.
O evento irá permitir um intercâmbio entre as escolas, professores e funcionários além de
permitir que os mesmos sejam valorizados e mostrem seus talentos desencadeando a real
inovação da tão almejada educação ubíqua.
Os professores e funcionários deverão se inscrever, durante o período de 30 de novembro a 05
de dezembro de 2018.
1. DOS OBJETIVOS
O Show de talentos tem por objetivo divulgar as expressões artísticas produzidas pelos
professores e funcionários, favorecer o intercâmbio entre as escolas visando a valorização e a
autoestima dos participantes.
2. DA REALIZAÇÃO
O Show de talentos é decorrente das produções realizadas pelos professores e funcionários
dentro dos muros das escolas. Serão realizadas 10 apresentações (música e dança), por isso as
inscrições serão aceitas até esse número, as demais serão indeferidas.
3. DOS PARTICIPANTES
Alunos não poderão participar, apenas professores e funcionários das escolas.
4. DOS DOCUMENTOS
A escola deverá entregar juntamente com o material de mídia o termo de autorização de imagem
(no período de 30/11/2018 até 05/12/2018) no Núcleo Pedagógico da DER Norte 2.
*A

não entrega, do material de mídia e do termo de autorização de imagem, no prazo

estipulado acima, implicará no cancelamento da participação da referida escola e será dada
a vaga para a escola subsequente na lista de inscrição.
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5. DO ENDEREÇO
SESC Santana - Avenida Dumont Villares, 579, Santana.
6. DO CRONOGRAMA
Período de Inscrição: de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2018, através de formulário
eletrônico.
O Festival será realizado no dia 12 de dezembro de 2018, das 9h30 às 17h30.

7. DO PÚBLICO/ PLATÉIA
Pelo entendimento da relevância do evento, todos os envolvidos deverão se organizar para, além
da exibição de suas próprias produções, apreciar as demais apresentações.
As apresentações deste show de talentos serão as produções dos funcionários das escolas
públicas da Diretoria de Ensino Norte 2.
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