
 

 

Colégio Ary Quintella 
 

Caros alunos e Professores Responsáveis, 
 

Gostaríamos de deixar bem claro alguns procedimentos e regras para que o evento 
transcorra da melhor maneira possível para que a turma não seja prejudicada: 
 
1º Não poderá ser consumida e nem distribuída bebida alcoólica;  
 
2º Não deve ficar parado no stand de outros grupos, vocês devem estar junto com o seu;  
 
3º Como em toda e qualquer solenidade realizada no Colégio, deve ser executado o Hino 
Nacional Brasileiro. Portanto, na hora do mesmo, as turmas deverão estar formadas da 
seguinte maneira: 
De frente para a arquibancada, da esquerda para a direita: 
 
Horário 8h às 10h: 
1ª fileira: Turma 601 
2ª fileira: Turma 602 
3ª fileira: Turma 701 
 
Horário 11h às 13h: 
1ª fileira: Turma 702 
2ª fileira: Turma 801 
3ª fileira: Turma 802 
4ª fileira: Turma 2001 (Horário que os pais desta turma deverão comparecer) 
 
Horário 14h às 16h: 
1ª fileira: Turma 901 
2ª fileira: Turma 902 
3ª fileira: Turma 1001 
4ª fileira: Turma 3001 (Horário que os pais desta turma deverão comparecer) 
 
Não será permitido, com motivo inclusive de advertência, que o aluno tenha uma 
conduta desrespeitosa na hora da execução do Hino: ficar falando, rindo, conversando, 
gritando, etc. após a apresentação, os alunos não poderão aplaudir, já que esta não é 
uma conduta correta. Só ao término da solenidade de abertura é que os alunos poderão 
ser retirados da formação inicial; 
 
4º Os alunos do 1º horário só poderão se retirar do local a partir das 9h45min, ou 
acompanhado pelo seu responsável liberado pelo seu professor representante. Os alunos 
do 2º horário poderão ir embora a partir das 12h45min. Antes desse horário somente solvo 
liberação do responsável. Os alunos do 3º horário somente a partir das 15h45min.  
 
5º  O aluno não poderá ficar subindo e descendo as escadas e muito menos se retirar do 
CECAQ sem a devida autorização. Portanto, organize-se para que não esqueça nada.                                   



 

 

 
6º O tempo de coreografia ou da apresentação teatral será de, no Máximo, 4 minutos.      
7º Não pode vaiar, nem falar palavras de baixo calão (palavras ofensivas ou palavrões.)         
 
8º Todo o material utilizado no stand é de responsabilidade da turma. O colégio não se 
responsabilizará por objetos perdidos em hipótese alguma;   
 
9º Todo o material a ser utilizado pela comissão de organização de stand deverá ser 
trazido pela mesma. A escola e o CECAQ não emprestarão nenhum material.  
 
10º Ao término do evento, a equipe deverá deixar o local limpo e arrumado. Também 
não poderá ser guardado nenhum material na escola e nem no CECAQ. 
 
11º O lixo deverá ser acondicionado em sacos de lixo fornecidos pela escola e depois, ao 
término do evento os mesmos serão recolhidos pelos funcionários do evento.  
 
12º Evite algazarra e aglomerações. Lembre-se de que é um EVENTO CULTURAL.  
 
13º Não é permitido correr na quadra e nem na arquibancada.   
 
14º O espaço utilizado para a exposição é o do seu stand. Procure se organizar para que 
as coisas caibam dentro do mesmo.  
 
15º Os nomes dos alunos que deverão arrumar a quadra na sexta feira dia 04/08, e os 
que irão desarrumar no sábado 05/08, serão divulgados pela comissão do evento 
posteriormente, até o dia 28/07, sexta-feira. O horário para a organização da mesma na 
sexta feira será de 10h as 16h.  
 
16º Lembramos que os notebooks a serem utilizados pelos grupos para as apresentações 
dos trabalhos deverão ser levados somente no dia do evento.  
 
17º As músicas que serão utilizadas nas coreografias pelas turmas 1001, 2001 e 3001 
deverão ser entregues em um CD ou pen drive até 26|07, na secretaria devidamente 
identificada com o número da turma e a faixa a ser tocada.  
 
18º Os portões do CECAQ (Rua Macedo Braga, 78), só serão abertos no dia da Feira, 
exatamente às 7h45min no 1º horário, às 10h45min no 2º horário e às 13h45min, no 
terceiro horário. Portanto, não adianta chegar cedo demais. Também procure não se 
atrasar, pois daremos uma tolerância de, no máximo 20min.  
 
19º Os alunos só poderão entrar mediante a apresentação do convite individual que será 
distribuído a partir do dia 28/07, assim como os seus responsáveis. Cada aluno tem o 
direito de levar somente 2 convidados, que deverão apresentar os convites na portaria do 
CECAQ . NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA SEM O MESMO.   
 



 

 

20º Os alunos deverão estar devidamente identificados com crachá.  
 
21º Não será permitido, em hipótese alguma, comportamento inadequado. Lembre-se de 
que é uma atividade aberta ao público e que qualquer conduta errada será avaliada 
pela coordenação / supervisão / direção da escola, podendo inclusive acarretar 
advertência.  
 
22º Lembre-se de que este evento cultural está valendo uma das notas do 3º bimestre.  
 
23º Quaisquer outros itens que não tenham sido mencionados nestas regras poderão ser 
resolvidos pela comissão organizadora do evento bem como pela coordenação / 
supervisão / direção do colégio Ary Quintella.  
 
O zelo pelo patrimônio e pelo nome do nosso colégio está na mão de cada um de vocês. 
Portanto, para que tudo corra bem, contamos com o seu empenho e seu 
comprometimento. Esperamos que ao término do evento, estejamos todos felizes e 
satisfeitos por termos conseguido realizar um excelente trabalho.                      

 
Obrigado por tudo!!  

Equipe do CAQ 


