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 PROJETO: MASTER FEST 2017 
 

 
Tema: “Ritmos brasileiros”. 
Data da Festa: 08/07(sábado), a partir das 10:00 horas. 
 
I - Justificativa: 

O Master Fest é um evento marcante e histórico em nosso colégio.  Este ano, escolhemos um tema 
relacionado aos ritmos brasileiros, com o objetivo de valorizar o nosso país, além de proporcionar aos alunos o 
conhecimento da cultura do povo brasileiro.   

Propomos que toda a família MASTER esteja envolvida nesse evento, contribuindo para que nossos 
educandos ampliem os seus conhecimentos através de pesquisas, aulas teóricas e aulas práticas. 
 

II - Objetivos:  
 - Investigar os aspectos históricos, geográficos e culturais do Brasil; 
 - Promover o trabalho em equipe, respeitando e convivendo com as diferenças de cada um; 
 - Enriquecer e ampliar o nível de conhecimento de nossos alunos; 
 - Promover a interdisciplinaridade dos conteúdos. 
 

III - Proposta de Trabalho (Ensino Fundamental): 
 Atividades interdisciplinares: Valorização = 5,0 (cinco pontos) nas seguintes matérias: História, 

Geografia e Ciências. Os pontos serão distribuídos ao longo do processo que inclui: pesquisas, 
tarefas de casa, trabalhos, apresentações, dança e/ou presença no dia do evento. A dança será a 
culminância do projeto. Por isso, todos os alunos devem participar. Teremos ensaios para as 
apresentações e é fundamental termos a certeza de quais alunos participarão da dança no dia da 
festa. NÃO DEIXE SEU (SUA) FILHO (A) PERDER ESTA OPORTUNIDADE. SERÁ UMA FESTA 

CULTURAL, QUE NÃO OBJETIVA O CONFRONTO COM NENHUM TIPO DE CRENÇA.  

 OS ALUNOS NÃO TERÃO OUTROS TRABALHOS PARA SUBSTITUIR ESSA NOTA. Eles serão 
avaliados por cada professor, ao longo do processo de execução do projeto. 

 
INFORMATIVO  DO REGULAMENTO GERAL PARA A PARTICIPAÇÃO E PREMIAÇÕES DA  FESTA 

 
IV - Convites: 

Durante o mês de junho, será desenvolvido com os nossos alunos uma Ação Social, com a finalidade 
de arrecadar agasalhos para serem doados à instituições carentes sugeridas pelos alunos e/ou comunidade 
escolar. 

 Pais, amigos e familiares: o convite estará disponível na secretaria do colégio com a Marilda ou 
Karine, a partir de (26/06). POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, NÃO SERÁ VENDIDO 
CONVITE NA PORTARIA.  Cada convite custará R$ 5,00 e estará disponível até o dia 07/07. 
Adquira seus convites com antecedência para evitarmos transtornos, conforme reunião de 
pais, em hipótese nenhuma será vendido convite no dia da festa. A entrada será franca, para 
os alunos Master e todas as crianças até 10 anos; 

 No dia 07/07 (sexta-feira), não haverá aula para os alunos, devido aos preparativos para a 
festa. Contamos com a presença de todos para abrilhantar o nosso evento. Fiquem atentos ao 
horário que seu(sua) filho(a) irá dançar. 

 
V- Figurino dos alunos: 

 Cada turma apresentará uma dança relacionada a um ritmo brasileiro; 

 Cada professora enviará as informações detalhadas do figurino de sua turma; 

 Todos os alunos deverão estar caracterizados com o mesmo figurino e acessórios. Não serão 
permitidos figurinos diferentes, a fim de evitar o constrangimento das crianças e assim garantir 
o sucesso da turma nas danças e fotos. 

 

VI- Da Premiação: 
 

 Educação Infantil: Moto Elétrica - Um(a) aluno(a) será coroado Rei ou Rainha Master Fest. 
Haverá ainda um prêmio para o 2º e 3º lugar. 

 Ensino Fundamental: Passeio - Sítio ou pousada para a turma vencedora do turno da manhã 
e tarde. 

 Sorteio no dia da Festa: Dois Iphone - Um para a comunidade escolar, amigos e familiares. 
Outro somente para alunos do colégio Master.  
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 Somente poderão participar e concorrer à premiação (Passeio) da Equipe: 
 

 O (a) aluno (a) que tiver contribuído com a  aquisição de no mínimo 2 (DOIS) convites e 1 (UM) 
bloco de 10 rifas, no valor de R$ 3,00 cada rifa. 

 A Equipe que obtiver o maior número de pontos na somatória final da venda de rifas, convites e 
prendas. 

 A contagem dos pontos de cada aluno será controlada pelos professores coordenadores de 
cada equipe. 

 Cada aluno receberá um bloco com 10 rifas para ser vendido, no valor de R$ 3,00 cada. Este 
bloco deverá ser devolvido e acertado no máximo até o dia 05/07(quarta-feira). O (a) professor 
(a) só poderá liberar outro Bloco de Rifas após o (a) aluno (a) acertar o bloco anterior. O (A) 
aluno (a) poderá vender quantos blocos desejar. 

  O ALUNO NÃO É OBRIGADO A  VENDER O BLOCO, ASSIM, ELE DEVERÁ DEVOLVÊ-LO 
NO DIA SEGUINTE AO SEU RECEBIMENTO. 

 
     A PREMIAÇÃO SE DARÁ NO DIA DA FESTA DA SEGUINTE FORMA: 
 

 Para o (a) aluno (a) da Educação Infantil - Rei ou Rainha Master Fest que obtiver o maior 
número de pontos na somatória final da venda de convites, rifas e prendas. - UMA MOTO 
ELÉTRICA. Os pais que desejarem que seu/sua filho/a concorra, devem informar à professora, 
para o controle dos pontos. A Educação Infantil poderá concorrer com um ou mais participantes 
por sala. Será uma disputa entre os alunos do Maternal, 1º e 2º períodos. Este ano além do 1º 
lugar, premiaremos também o 2º e 3º lugares do infantil com um lindo pesente.  
 

 Para a Turma do Ensino Fundamental e Ensino Médio - Do turno da Manhã e da tarde que 
obtiver o maior número de pontos na somatória final da venda de convites, rifas e prendas. - 
Um Passeio especial a um Sítio ou Pousada. 
 

 Serão sorteados este ano DOIS IPHONE , no dia da festa. Conforme regras e orientações a 
seguir. 
 

 Sorteio e premiação da rifa  - Sortearemos UM IPHONE 6S , no dia da festa. Caso a pessoa 
sorteada não esteja presente, a escola irá ligar para o contemplado na mesma hora e 
confirmará os dados da rifa, chamando o aluno e/ou professor  responsável que adquiriu o 
bloco de rifas, para fazer o contato com o ganhador. Para receber o prêmio na escola, o 
ganhador  deverá trazer o documento de identidade. Após o evento divulgaremos o número 
sorteado na página principal do site do colégio.  

 

 Sorteio e premiação da rifa somente  ALUNOS MASTER  - Sortearemos UM IPHONE , no 
dia da festa para os alunos do 1ºano ao Ensino Médio, que mais venderem blocos de rifas. 
Para participar o aluno terá que vender NO MÍNIMO 5 BLOCOS DE RIFAS. O aluno que 
cumprir esse requisito (5 Blocos) terá direito a um número por bloco vendido. Quanto mais 
blocos o aluno vender mais chances ele terá para concorrer. O sorteio deste IPHONE será  
logo após o sorteio do 1º IPHONE (19:30). Caso o aluno sorteado não esteja presente, a 
escola irá entrar em contato para que o mesmo possa vir receber seu prêmio. Impossibilitado 
de vir à escola para receber, entregaremos ao responsável e ao aluno no dia 10/07/2017. 

 
VII - Cronograma de arrecadações: 

Data de arrecadação Material a ser arrecadado Pontuação 

26/06 a 30/06 Agasalhos, roupas (limpas) e produtos de higiene (cada)     10 pontos 

        05/06 a 06/07 Aquisição de rifas (cada)    100 pontos  

26/06 a 05/07 Prenda relâmpago  200 pontos 

26/06 a 06/07 Convites (cada) 100 pontos 
 

VIII - Critério de Desempate: 
 

Em caso de empate, prevalecerá a maior somatória de pontos na aquisição de rifas, convites e 
prendas. A contagem final se dará no dia 07/07, às 17:00h na sala Multimeios do Colégio. Qualquer caso 
omisso a este regulamento, será deliberado e apurado pela comissão organizadora.  

Equipe de Educadores Master. 


