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17 de outubro a 10 de novembro de 2019 

INSCRIÇÕES ATÉ 23 DE AGOSTO  

 

A Secretaria de Educação de Juiz de Fora torna pública a abertura do processo de 

inscrição de propostas artísticas para compor a 11a Mostra Estudantil de Arte, e convida 

as escolas a participarem. 

O ensino de Arte na Proposta Curricular da Rede Municipal está ancorado nos 

códigos das linguagens e suas interlocuções, na diversidade, na interdisciplinaridade, em 

fazeres e saberes próprios, considerando a Arte indispensável à formação humana. 

De acordo com a BNCC, o componente curricular Arte contribui para a interação 

crítica dos alunos com a complexidade do mundo, portanto a prática artística não pode 

ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas. E reconhece a importância do 

compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos por meio de eventos 

artísticos e culturais, na escola ou em outros locais. Dessa forma, os processos de 

criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos. 

Com o tema Arte para pensar o mundo, a Mostra Estudantil de Arte vem ao 

encontro dessas proposições e objetiva reunir e divulgar os trabalhos de pesquisa e de 

criação artística desenvolvidos pelos alunos da Rede Municipal de Ensino – sob 

orientação de seus professores – promovendo intercâmbios entre discentes, docentes e o 

público em geral. E esta Mostra privilegia não apenas a apresentação de trabalhos 

concluídos, mas, também, os que ainda estão em processo. 

 

1 - Orientações 

 As fichas de inscrição devem ser preenchidas e enviadas para o e-mail 



mostraestudantildearte@gmail.com 

 A inscrição estará efetuada tão logo o solicitante receba – via e-mail – uma 

mensagem de confirmação que será enviada pelos organizadores do evento, em 

até dois dias úteis após o encaminhamento da ficha devidamente preenchida. 

 Caso a escola tenha mais de um professor da mesma linguagem artística, e eles 

desenvolvam trabalhos distintos, então cada professor deverá enviar uma ficha de 

inscrição. 

 Caso o professor trabalhe em mais de uma escola, deverá enviar uma ficha de 

inscrição para o trabalho de cada escola. 

 Cada professor poderá inscrever somente um (01) trabalho por escola. 

 Os professores que se inscreverem deverão, obrigatoriamente, participar de uma 

reunião de orientações para a Mostra, no Centro de Formação do Professor, 

podendo optar entre os seguintes dias e horários:  

 

DATA HORÁRIO 

9 de setembro – segunda-feira 18h30 às 20h30 

11 de setembro  – quarta-feira 14h30 às 16h30 

12 de setembro – quinta-feira 9h às 11h 

 

 

2 - Exposição de Artes Visuais  

 

Período: 17 de outubro a 10 de novembro de 2019 

Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) - Espaço Alternativo I e II e 

Galeria Narcise Szymanowski 

Horário de visitação: 9h às 21h (de terça a sexta-feira) e das 10h às 18h (sábado e 

domingo).  

Abertura da Exposição: 17 de outubro – 18h30  

 Cada professor terá um espaço de 1,70m (altura) x 1,40m (largura) para expor os 

trabalhos dos alunos de cada escola. Portanto, caberá ao professor definir a 

quantidade e as dimensões dos trabalhos a serem expostos, de acordo com esse 

espaço disponível.  

 A identificação dos trabalhos na exposição (etiqueta) será feita pela comissão 

organizadora da Mostra, a fim de se estabelecer uma identidade visual em meio à 

diversidade das propostas artísticas. De acordo com as informações da ficha de 

mailto:mostraestudantildearte@gmail.com


inscrição, a etiqueta informará o nome da escola, o título do trabalho, o(s) nome(s) 

do(s) professor(es) orientador(es) e a turma.  

 A MONTAGEM da exposição será nos dias 14 e 16 de outubro de 2019, no 

horário de 9h às 17h30, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). 

 É da responsabilidade do professor de arte a montagem do trabalho de seus 

alunos, no local determinado pela comissão organizadora da 11ª  Mostra Estudantil 

de Arte. 

 A comissão organizadora da 11ª Mostra Estudantil de Arte acompanhará e dará o 

apoio na montagem da exposição. 

 Por questão de segurança, os trabalhos expostos deverão ser recolhidos, 

imediatamente, após o encerramento da 11ª Mostra Estudantil de Arte, no dia 11 

de novembro de 2019, no horário de 9h às 18h. A Secretaria de Educação não 

se responsabilizará por trabalhos não retirados na data indicada. 

 

 

3 - Apresentações de Dança, Música, Teatro, Contação de História e Audiovisual 

 

Datas: 21, 22, 23, 24 e 25 de outubro (segunda a sexta-feira).  

Horários: de 8h às 10h30 e de 14h às 16h30. 

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Gilberto de Alencar s/nº – Centro) 

 

 As apresentações acontecerão no palco do Teatro Paschoal Carlos Magno. 

 Para que todos os inscritos tenham o direito de exibir seus trabalhos, é 

fundamental que todos respeitem o limite de tempo determinado para cada 

apresentação. 

 O intervalo entre uma apresentação e outra será de, no máximo, dois minutos (um 

minuto para o grupo que se apresentou retirar instrumentos musicais ou 

elementos cenográficos e sair do palco, e um minuto para o próximo grupo 

colocar seus instrumentos ou elementos cenográficos). Portanto, o uso de 

instrumentos musicais, cenários e demais objetos de cena deverá ser adequado a 

essa limitação de tempo. 

 Não será permitido, no palco ou na plateia, o uso de materiais que comprometam 

a segurança, tais como chuva de prata, confete, papel picado, folhas secas, terra, 

areia, talco, água, dentre outros. 

 No teatro, serão disponibilizados equipamentos de som e luz, de forma geral, para 



todas as apresentações.  Qualquer outro material ou equipamento específico de 

cada trabalho (cenário, figurino, adereços, instrumentos musicais, etc.) será de 

responsabilidade da escola. 

 Os participantes das apresentações devem ser alunos ou membros da comunidade 

que participem dos projetos da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. 

 Os participantes devem chegar ao Teatro Paschoal Carlos Magno no mínimo trinta 

minutos antes do horário previsto para o início do evento, prontos para a 

apresentação (com figurino e maquiagem, se for o caso). 

 Os professores responsáveis pelas apresentações devem se dirigir ao técnico de 

som e luz para testar os equipamentos de som e/ou vídeo, com a antecedência 

mínima de trinta minutos, antes do horário previsto para o início das 

apresentações. 

 

3.1 - AUDIOVISUAL 

 

 O tempo máximo para cada vídeo será de 5 (CINCO) minutos. Não serão aceitos 

trabalhos que ultrapassem esse tempo. 

 Os trabalhos deverão ser salvos em pendrive, na extensão MP4.  

 

3.2 - DANÇA e TEATRO/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

  O tempo máximo para cada apresentação será de 12 (DOZE) minutos. Não serão 

aceitos trabalhos que ultrapassem esse tempo. 

 

3.3 - MÚSICA 

  O tempo máximo para cada apresentação será de 12 (DOZE) minutos. Não serão 

aceitos trabalhos que ultrapassem esse tempo. 

 As apresentações de Música podem ser feitas das seguintes formas: 

- Grupos corais (mínimo de três alunos) – interpretação vocal, com ou sem 

acompanhamento instrumental. 

-  Grupos instrumentais (mínimo de três alunos) – interpretação instrumental. 

 Não serão permitidas apresentações solo. 

 

 

 

 



4 - Observações 

 

 O roteiro (datas e horários) das apresentações de audiovisual, dança, música e 

teatro/contação de histórias será determinado pela comissão organizadora (de 

acordo com as informações das fichas de inscrição). O roteiro será enviado por e-

mail às escolas e professores responsáveis até o dia 13 de setembro. 

 Os professores orientadores terão direito a certificado, que será enviado por e-mail 

pelo Centro de Formação do Professor. 

 Cada escola deverá providenciar o transporte dos alunos e dos materiais 

necessários para as apresentações, assim como dos trabalhos para a exposição. 

 Cada escola deverá providenciar o lanche dos alunos participantes das 

apresentações. 

 

5 – CRONOGRAMA 

 

AÇÕES DATA LOCAL/HORÁRIO 

Inscrições  Até 23 de agosto Pelo e-mail: 

mostraestudantildearte@gmail.com 

 

Montagem da exposição dos 

trabalhos em Artes Visuais 

14 e 16 de outubro 

 

CCBM – 9h às 17h30 

Abertura da Mostra Estudantil de 

Arte 

17 de outubro CCBM – 18h30 

Exposição dos trabalhos em Artes 

Visuais  

De 17 de outubro 

a 10 de novembro 

CCBM  

9h às 21h - terça a sexta-feira  

10h às 18h - sábado e domingo 

Apresentações dos trabalhos em 

Audiovisual, Dança, Música, 

Teatro/Contação de Histórias 

 

21 a 25 de outubro Teatro Paschoal Carlos Magno 

Manhã: 8h às 10h30   

Tarde: 14h às 16h30 

Desmontagem da exposição dos 

trabalhos em Artes Visuais  

11 de novembro CCBM – 9h às 18h 

 

Juiz de Fora, 31 de julho de 2019 

 

Coordenação da 11ª Mostra Estudantil de Arte 

 

Cristiano Antonio Fernandes Barbosa 
Supervisor de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania 
 

Iêda Maria Loureiro de Carvalho 
Gerente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação 


