
  

 

 

 

 



  

 

 

REGULAMENTO DO DESFILE DE ABERTURA DOS  

48º JOGOS DO COLÉGIO FARROUPILHA 

“PORTO ALEGRE: 250 ANOS DE HISTÓRIAS” 

 

Após dois anos de hiato, devido à pandemia do coronavírus, os Jogos do Colégio 

Farroupilha chegam à sua 48ª edição e trazem para o Desfile de Abertura o tema 

“Porto Alegre: 250 anos de histórias”. Durante as apresentações do Desfile, as 

turmas levarão para a Pista Atlética momentos da capital gaúcha que estão 

marcados na história.  

 

Para que tudo ocorra de acordo com os valores institucionais, os estudantes e 

educadores devem estar atentos ao Regulamento dos 48º Jogos do Colégio 

Farroupilha, que tem como objetivo qualificar os Jogos, a fim de que os 

estudantes, professores e educadores se engajem de forma organizada, 

disciplinada e comprometida com a proposta pedagógica e com o planejamento 

estratégico da instituição. 

 

REGULAMENTO DO DESFILE DE ABERTURA 

 

1. Realização 

- O Desfile de Abertura dos 48º Jogos do Colégio Farroupilha está 

previsto para o dia 03 de junho, sexta-feira, a partir das 15h30, na 

Pista Atlética. Em caso de chuva, a atividade será remarcada e a 

nova data informada à comunidade escolar. 

 

2.  Público envolvido  

- Educação Infantil: as crianças dos Níveis 1 e 2 da Educação Infantil 

apresentam-se no Desfile com as suas famílias. Já as dos Níveis 3, 

4 e 5 apresentam-se com a equipe do respectivo nível de ensino. 

- Ensino Fundamental - Anos Iniciais: as turmas dos estudantes 

do 1º ao 5º ano desfilam juntas. 



  

 

- Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio: as 

apresentações dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 

à 3ª série do Ensino Médio acontecem por turma. 

- Alumni: Os ex-alunos do Colégio Farroupilha são convidados a, 

anualmente, participar do Desfile de Abertura dos Jogos. Em 2022, 

as apresentações desse público serão realizadas em três etapas: 

formandos de 2021; formandos de 2020 e formandos dos demais 

anos. Os formandos de 2020 e de 2021 receberão uma camiseta 

específica - para isso, devem inscrever-se neste link até o dia 1º 

de junho. Já os ex-alunos que concluíram os estudos no 

Farroupilha em anos anteriores serão convidados a usar camisetas 

de cores que representam sua década de formação (de 2019 a 

2010 - preta; de 2009 a 2000 - verde; de 1999 a 1990 - vermelha; 

de 1989 a 1980 - amarela; e os formados antes de 1979 - branca). 

 

3. Concentração das turmas 

Os locais de concentração das turmas para a participação no Desfile são: 

● Educação Infantil: Dependências do Prédio B  

● Anos Iniciais (TF e CL): Centro Cultural e Esportivo do Colégio 

Farroupilha (Ginásio) 

● Anos Finais (TF e CL): Esplanada Cívica 

● Ensino Médio: Quadra de handebol 

Após a participação no Desfile, as turmas devem concentrar-se no Campo 

de Futebol. 

 

4. Valores do Colégio Farroupilha  

Durante o Desfile e em todas as atividades dos Jogos a comunidade escolar 

deve agir de acordo com o Código de Conduta e Convivência do Colégio 

Farroupilha (clique aqui para acessá-lo) e observar valores como o Bom 

Relacionamento, a Disciplina e a Organização e o Compromisso com a 

Sustentabilidade. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoRdsIX1spSFqeFY8qOfe_z39Ieo6o6revuL1DkJHlDqV79A/viewform
http://www.colegiofarroupilha.com.br/arquivos/codigosdeconvivencia.pdf


  

 

Nesse sentido, devemos ter clareza das competências sustentáveis que 

almejamos desenvolver junto aos nossos estudantes, famílias, professores e 

colaboradores, afirmando nosso posicionamento cotidianamente pela 

combinação de teoria, prática e atitude. Dessa forma, é objetivo maior do projeto 

pensar o espaço escolar como local de sustentabilidade, possibilitador de 

reflexões e ações que invoquem mudança de atitudes, valores e 

comportamentos, promovendo, assim, o relacionamento consciente entre o 

homem e o ambiente. Ainda, também é meta do projeto a implementação dos 

princípios da permacultura na política pedagógica ambiental institucional. 

 

a) Sendo assim, no Desfile dos Jogos será proibida a utilização de quaisquer 

tipos de fogos, sinalizadores, tubos de lança-confete, papéis picados, objetos 

cortantes, veículos motorizados ou qualquer outro objeto que agrida o meio 

ambiente ou que coloque em risco a saúde ou a segurança dos participantes ou 

público presente. Além disso, será proibido levar animais ao Desfile. 

b) No Desfile, é expressamente proibido qualquer tipo de ato ofensivo e/ou 

postura considerada inadequada ou que infrinja o Código de Conduta e 

Convivência do Colégio Farroupilha, sob pena de perda total dos pontos da 

turma.  

c) Não será permitida a circulação de estudantes pela Pista Atlética durante a 

realização dos desfiles das turmas. 

d) Não será permitido o uso de cartazes ou faixas contendo propagandas de 

serviços terceirizados. 

 

5. Projeto do desfile - para estudantes dos Anos Finais e do Ensino 

Médio 

As turmas do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio devem 

apresentar um projeto de seu desfile, de acordo com as seguintes orientações: 

- Cada turma deverá apresentar o projeto de desfile em formulário 

próprio, até o dia 10 de maio, para a educadora Alice Jacques no 

Memorial. No projeto deverão constar o tema e o texto do desfile, o 

nome da música, a coreografia e as frases das faixas.  



  

 

- Cada turma deverá enviar, até o dia 18 de maio, para o e-mail 

(memorial@colegiofarroupilha.com.br) o link da música escolhida. 

- Cada turma deverá realizar o seu desfile de forma organizada, 

apresentando ao público, em frente à área oficial, uma coreografia 

de, no máximo, 2 minutos, de acordo com o tema escolhido. 

 

6. Critérios de avaliação do desfile 

A participação das turmas no Desfile vale 350 pontos na contagem dos Jogos e 

será avaliada pelo time de jurados, pelos professores e pela comissão 

organizadora de acordo com os seguintes aspectos: 

 

Jurados:  

Criatividade: produção, confecção, elaboração, aproveitamento sustentável – 50 

pontos 

Coerência com o tema proposto – 50 pontos 

Organização durante o desfile – 50 pontos 

Alegorias, adereços e fantasias adequados ao tema – 50 pontos 
 

Professores 

Frequência – 100 pontos 

 

Comissão organizadora 

Cumprimento do prazo de entrega do projeto e da música: 50 pontos 

 

Total: 350 pontos 

 

7. Faixas e cartazes 

     1) As faixas utilizadas no Desfile devem ser escritas com letras legíveis e 

revisadas ortograficamente; elas também devem obedecer a um padrão estético 

condizente com o tema apresentado.  

      2) A turma deverá reunir-se junto ao respectivo Professor Conselheiro no 

local determinado para concentração e término do Desfile mantendo as atitudes 

mailto:memorial@colegiofarroupilha.com.br


  

 

comportamentais adequadas conforme definido no item 4 - Valores do Colégio 

Farroupilha. 

     3) Não será permitido o uso de propagandas de serviços terceirizados durante 

o desfile (faixas, cartazes etc.). 

 

8. Modelo de apresentação do projeto 

Os projetos dos desfiles das turmas de Anos Finais e do Ensino Médio devem 

ser entregues de acordo com o modelo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Projeto para o Desfile dos 48º Jogos do Colégio Farroupilha 

 

Ano/Série:__________________________Turma:_____________________________ 

Tema:_________________________________________________________________ 

Professor Conselheiro:___________________________________________________ 

Representantes de Turma:________________________________________________ 

 

OBS: O tempo máximo para a coreografia no desfile é de até 2 minutos. 

 

 

Tema e Texto do desfile: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Música: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Coreografia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Frases para as faixas: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

OBS: Entregar o projeto preenchido até o dia 10/05 e a música até o dia 18/05 no 

Memorial.  


