
Prezados pais e/ou responsáveis, bom dia!

Com grande alegria informamos que já estamos nos preparativos da nossa Festa
Junina e este ano teremos, como parte das apresentações, o 1º Concurso de Dança
do La Salle Manaus, que tem como tema principal “40 anos do La Salle Manaus:
musicais que fizeram  história conosco”.
Seguem algumas informações importantes:
1) A festa junina dos Anos Finais e Ensino Médio acontecerá dia 01/07 (sexta-feira);
2) Para estes níveis de ensino haverá um Concurso de Dança com o objetivo de
envolver as turmas, promover o intercâmbio sócio esportivo e humano cristão entre
os educandos, além de incentivar o desenvolvimento e expressão da arte,
engajando toda a comunidade escolar.
3) Este concurso é pré-requisito para a inscrição na Lassalíada e consiste na
criação de uma coreografia baseada em uma das 4 décadas de existência do
Centro Educacional La Salle (anos 80, 90, 2000 e 2010). Esse sorteio já foi
realizado e todas as turmas já sabem sobre qual década devem começar a
pesquisar e a desenvolver a atividade. Segue resumo:
1º Sorteio: Definição dos temas
Categoria D - 6º ano - Anos 90
Categoria C - 7º e 8º anos - Anos 2010
Categoria B - 9º ano e 1ª série - Anos 2000
Categoria A - 2ª e 3ª séries - Anos 80
4) Também já foi realizado, com a presença dos representantes de classe no dia 17
de maio, o sorteio das equipes. Segue resumo para conhecimento:
2º Sorteio: Composição das equipes
Categoria D
Equipe 1: 165B + 162 + 163
Equipe 2: 161 + 164B
Equipe 3: 166 + 167+ 168B
Categoria C
Equipe 4: 173 + 172
Equipe 5: 171 + 174B
Equipe 6: 175 + 176
Equipe 7: 182 + 183
Equipe 8: 181 + 184
Equipe 9: 185 + 186



Categoria B
Equipe 10: 191 + 192 + 194
Equipe 11: 193 + 195
Equipe 12: 196 + 197
Equipe 13: 213 + 214
Equipe 14: 211 + 212
Equipe 15: 215 + 216
Categoria A
Equipe 16: 222 + 221 + 225
Equipe 17: 223 + 224
Equipe 18: 226 + 227
Equipe 19: 231 + 232 + 233
Equipe 20: 234 + 235
OBS: As categorias são as mesmas definidas na Lassalíada.
4) Nas salas Google de Educação Física, temos um Tópico chamado Festa Junina
onde encontra-se o edital e a ficha de inscrição (em formato Google Docs) para que
o aluno responsável pela equipe preencha e encaminhe para a comissão até o dia
25 de maio.
5) Os ensaios devem iniciar semana que vem, acontecerão nos horários de aula e
serão divulgados esta semana para organização dos alunos e professores.
6) Todas as turmas terão dois professores orientadores para auxiliar na organização
das danças, cenários, figurino e elaboração de um release, que é um documento
norteador e essencial para compor a apresentação e faz parte da inscrição dos
alunos no concurso.
7) Para auxiliar os alunos na organização da dança e montagem da coreografia,
teremos um coreógrafo à disposição, que atenderá nos horários dos ensaios a
demanda das turmas. Caso as equipes queiram contratar um coreógrafo particular,
isso também é permitido conforme edital art. XII, parágrafo único , porém a vinda
dele à escola estará condicionada apenas aos dois últimos ensaios gerais
(marcação de palco), previstos para a semana da Festa Junina, visto que a escola
dispõe de um profissional para os ensaios semanais.

Para consulta, segue o edital do concurso.

https://drive.google.com/file/d/1UVLF9spd13be4z4IR_ZiXJrC-q69bapz/view?usp=sharing


Para eventuais dúvidas, podem entrar em contato conosco através dos e-mails e
telefones relacionados abaixo.
natasha.oliveira@lasalle.org.br
anacristina.silva@lasalle.org.br
92 99102-0633
92 3655 1248

Obrigada.
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