MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”

15ª Ciranda Regional de Brinquedos e
Brincadeiras Folclóricas
Data: 10 de dezembro de 2017.
Local: Salão Adão Nascimento, Parque de Rodeios da Roselândia – Passo Fundo.
Realização: Prendas Mirins Regionais e Departamento Cultural da 7ª RT.
Programação: 13h30min: Credenciamento
14h: Sessão Solene de Abertura
14h30min: Início dos Concursos
16h30min: Encerramento das Apresentações e Confraternização ( Cada
Entidade deverá levar um prato de salgado e/ou doce e um refrigerante).
❖ As diretrizes deste evento tem por base o regulamento da Ciranda Cultural de
Prendas e do Entrevero Cultural de Peões, no que se refere às idades e aos
critérios de avaliação, sofrendo algumas adaptações para este evento.
❖ A avaliação dos brinquedos ou brincadeiras tem como objetivo, apenas,
mensurar as apresentações e não para fins de premiação.

Diretrizes:
•

Poderão participar Prendas e Peões com idade entre 07 a 12 anos.

•

Cada entidade pode participar com um Brinquedo ou uma Brincadeira,
resgatando sua origem, evolução e sua maneira de brincar, buscando
informações sobre as características, deste brinquedo ou brincadeira, na década
de 40.

•

Cada Entidade deverá levar um brinquedo, cavalo de pau, para cada integrante;

•

Os candidatos terão até 15 (quinze) minutos para apresentar uma Brincadeira ou
um Brinquedo Folclórico (livremente escolhido).

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

•

No caso do participante ultrapassar o tempo estabelecido, perderá 5 centésimos
(0,05), por minuto inteiro, que exceder ao tempo, descontados da nota final;

•

O tempo será marcado a partir do momento em que o candidato, depois de
chamado, tiver iniciando a sua apresentação.

•

Os participantes deverão estar devidamente pilchados, podendo ser descontados
até 1,0 (um) ponto do total pela indumentária incorreta.

•

Caso o participante opte por apresentar um brinquedo, será responsável por
trazer o material necessário para a confecção do mesmo, a qual deverá ser feita
diante à comissão avaliadora, e ainda um modelo do brinquedo pronto.

•

Não haverá empréstimo de material por parte dos organizadores.

•

Os participantes serão avaliados da seguinte forma:

Critérios de Avaliação
Explicação da Brincadeira ou do
Brinquedo
Demonstração de como se brinca
ou constrói
Originalidade
Criatividade
Habilidade
TOTAL

•

05 pontos
06 pontos
03 pontos
02 pontos
04 pontos
20 pontos

As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail proluizamonteiro@gmail.com,
até o dia 07 de dezembro de 2017, contendo os dados solicitados na ficha.

•
•

Na data do evento, os membros das entidades devem apresentar seus cartões
tradicionalistas no credenciamento.
Os certificados serão disponibilizados para todos os inscritos, mediante
solicitação.

“Em todos os tempos, para todos os povos, os brinquedos evocam as mais sublimes
lembranças. São objetos mágicos, que vão passando de geração a geração, com um
incrível poder de encantar crianças e adultos”.
Com carinho,
Ester Belegante Nervo, Ana Beatriz Trichez Rocha e Vitória Benincá Cedron

Prendas Mirins Regionais
Informações e Dúvidas:
Luiza Monteiro – Diretora do Departamento Cultural da 7ªRT.
proluizamonteiro@gmail.com
“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”

15ª Ciranda Regional de Brinquedo
e Brincadeiras Folclóricas
Ficha de inscrição:
Entidade: ______________________________________________________________
Cidade: ________________________________________________________________
Responsável pelo Departamento Cultural:_____________________________________
E-mail cultural:__________________________________________________________
Nome do (a) Participante:__________________________________________________
Modalidade: ( ) Brinquedo Folclórico
Nome

do

( ) Brincadeira Folclórica

que

será

Apresentado:

_____________________________________________

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”

15ª Ciranda Regional de Bonecas Folclóricas
Data: 10 de dezembro de 2017.
Local: Salão Adão Nascimento, Parque de Rodeios da Roselândia – Passo Fundo.
Realização: Prendas Mirins Regionais e Departamento Cultural da 7ª RT.
Programação: 13h30min: Credenciamento;
14h: Sessão Solene de Abertura
14h30min: Início dos Concursos;
16h30min: Encerramento das Apresentações e Confraternização ( Cada
Entidade deverá levar um prato de salgado e/ou doce e um refrigerante. ).
❖ As diretrizes deste tem por base o regulamento da Ciranda Cultural de Prendas e
do Entrevero Cultural de Peões, no que se refere às idades e aos critérios de
avaliação, sofrendo algumas adaptações para este evento.
❖ A avaliação das bonecas tem como objetivo, apenas, mensurar as apresentações
e não para fins de premiação.

Diretrizes:
•

Poderão participar Prendas Mirins com idade entre 09 e 12 anos;

•

Não é necessário a Prenda ser obtentora de um título em sua entidade para
participar do concurso.

•

Cada entidade pode participar com apenas uma concorrente. As bonecas
resgatadas devem ser as que as meninas brincavam na década de 40.

•

As candidatas terão até 15 (quinze) minutos para apresentação.

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

•

No caso da participante ultrapassar o tempo estabelecido, perderá 5 centésimos
(0,05), por minuto inteiro, que exceder ao tempo, descontados da nota final;

•

O tempo será marcado a partir do momento em que a candidata, depois de
chamada, tiver iniciando a sua apresentação.

•

As concorrentes deverão estar devidamente pilchadas, podendo ser descontados
até 1,0 (um) ponto do total pela indumentária incorreta;

•

A participante será responsável por trazer o material necessário para a confecção
de sua boneca, a qual deverá ser montada diante a comissão avaliadora, e ainda
um modelo da boneca pronta;

•

Não haverá empréstimo de material por parte dos organizadores do evento;

•

As apresentações serão avaliados da seguinte maneira:

Critérios de Avaliação
Explicação da Boneca
Demonstração de como se constrói
e se brinca
Originalidade
Habilidade
Estética
TOTAL

•

03 pontos
06 pontos
03 pontos
02 pontos
01 pontos
15 pontos

As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail proluizamonteiro@gmail.com,
até o dia 07 de dezembro de 2017, contendo os dados solicitados na ficha.

•
•

Na data do evento, os membros das entidades devem apresentar seus cartões
tradicionalistas no credenciamento.
Os certificados serão disponibilizados para todos os inscritos, mediante
solicitação.

“Em todos os tempos, para todos os povos, os brinquedos evocam as mais sublimes
lembranças. São objetos mágicos, que vão passando de geração a geração, com um
incrível poder de encantar crianças e adultos”.
Com carinho,
Ester Belegante Nervo, Ana Beatriz Trichez Rocha e Vitória Benincá Cedron

Prendas Mirins Regionais

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

Informações e Dúvidas:
Luiza Monteiro – Diretora do Departamento Cultural da 7ªRT.
proluizamonteiro@gmail.com

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”

15ª Ciranda Regional de Bonecas Folclóricas
Ficha de inscrição:
Entidade: ______________________________________________________________
Cidade: ________________________________________________________________
Responsável pelo Departamento Cultural:_____________________________________
E-mail cultural:__________________________________________________________
Nome

da

Participante:_____________________________________________________
Tipo

de

Boneca

Apresentada:

_______________________________________________

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

“Resgatando os legados de 47 – 70 anos da Chama Crioula e do Grupo dos 8.”

