ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

PROJETO “VEM DANÇAR”

São Paulo
2014

APRESENTAÇÃO
Projeto elaborado pelas alunas Isabella Aversi Salandini, Jackeline
Cavalcante de Mattos, Virgínia Sauine Dias e Viviani Oliveira Fernandes,
apresentado à direção para encerramento do ano letivo de 2014.

JUSTIFICATIVA
A dança é uma das formas expressiva mais utilizada pelo ser humano. Desde
a antiguidade, o homem a usava para venerar seus deuses e com esses rituais
acreditava que obteriam resultados melhores em suas produções agrícolas.
Este projeto visa promover a integração entre alunos dos três anos do ensino
médio e integrado e através do mesmo, incentivar a prática saudável da dança,
quebrando tabus de que homens não dançam.
Através deste trabalho diferenciado, queremos encerrar o ano letivo de 2014
com uma confraternização valorizando cultura, local e diversidade da dança pelo
mundo, uma vez que neste mesmo ano, sediamos a Copa do Mundo.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos do ensino médio e integrado, a experiência de
trabalho em grupo com diferentes idades. Promovendo vivências na criação de
coreografias e apresentação de danças e músicas do mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar aos alunos conhecimento de vários ritmos e tipos de dança e
música;
Estimular os alunos a criar e montar coreografias de danças;
Diversificar alguns períodos de aula;
Promover o encerramento do ano letivo 2014 com um dia de apresentações.

METODOLOGIA
A dança faz parte do conteúdo de Ed. Física. Através desses conteúdos,
selecionamos alguns países e demos liberdade aos alunos de montarem os grupos
e escolherem um país com o qual mais se identificam, como tema (de acordo com a
disponibilidade).
Os alunos do ensino médio e integrado farão o espetáculo sobre a
coordenação dos professores da disciplina de educação física.
Realizaremos a apresentação no Ginásio Esportivo do Parque da Mooca, na
primeira semana de dezembro, como encerramento de 2014.

CRONOGRAMA
De setembro a dezembro, o período será de ensaios, de acordo com a
liberação de cada professor. Apresentação 06/12/2014.

REGULAMENTO “VEM DANÇAR”
“Volta ao Mundo”
1. O concurso acontecerá dia 06 de
Dezembro de 2014, a partir das 11h.
1.1. Entende-se por “Participante”, o
grupo de dança inscrito no Projeto,
formado por no mínimo 02 (dois) e no
máximo 40 (quarenta) componentes,
respeitando a sala na qual se
encontra.
2. Poderão participar do Projeto os
alunos que realizarem os seguintes
procedimentos:
a- Ir até o bazar (ENTRE 16/10/2014 e
20/10/2014), pedir a inscrição do
mesmo, escolher o país a ser
demonstrado e sinalizando a turma;
b- Providenciar que todos os
participantes estejam até meia hora no
local da apresentação (a definir) antes
do Projeto;
3. O Participante deve desenvolver
uma coreografia cover ou original, para
tal que, 7 dias após o término da
inscrição, procurar uma nova lista no
mesmo local, onde deve preencher
com nome do grupo e músicas.
4. O Concurso tem por objetivo
escolher o melhor grupo de dança
livre, que apresente a melhor
coreografia e adequação temática, por
um critério que poderá associar à
avaliação por uma comissão julgadora
definida pelo corpo docente da ETEC
Professor Camargo Aranha.
5. Em caso de empate em qualquer
das etapas, caberá ao presidente do
Júri, escolhido pelo corpo docente,
definir, a seu critério, qual será o
Participante vencedor.
6. Ao final do Projeto, a melhor sala de
cada ano receberá como prêmio uma
medalha de honra ao mérito.

7. Ao participante está vetado (sob
pena de ser desclassificado) fazer
apresentações que:
a- Ultrapasse o tempo de 15:00
minutos.
b- Contenha atos com conduta
sexualizante, roupas incitantes ou
demonstrar linguagem abusiva.
c- Não seguir as orientações da equipe
organizadora e se ausentar dos
bastidores do palco assim que sua
apresentação for concluída.
8. Notas: Os critérios para
julgamento são:
a-Reação do público
b- Interpretação
c- Dança
d- Sincronia
e- Figurino
f- Adequação ao tema

o

9. O Projeto é uma festa de
encerramento do ano letivo de 2014,
logo, não haverá envolvimento com
menções. É uma chance dos alunos
formandos deixarem sua marca final
no Camargo Aranha.
10. TODOS os professores estarão
cientes da realização do mesmo, mas
nenhum é obrigado a ceder suas aulas
para ensaio. É aconselhável que os
alunos demonstrem aos professores o
interesse pelo Projeto e torne-o
parceiro do mesmo. Uma vez
demonstrado o interesse, o professor
não imagina que cederá suas aulas só
por diversão, e sim por um objetivo
maior.

