
 
 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
 PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO ESCOLA NA 

AVENIDA - 2015 
 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA, no 
uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para 
participação das Escolas Municipais no Projeto Escola na Avenida/2015, que 
acontecerá no dia 18 de setembro de 2015, na Praça Padre Ovídio.  
 
1. PARTICIPAÇÃO  
As escolas municipais poderão participar do Projeto Escola na Avenida /2015, 
através de apresentações culturais, mediante inscrição. 
 
2. VAGAS 
2.1.Serão destinadas 15 (quinze) vagas para as escolas municipais. 
 
3. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO  
 
3.1 As atividades a serem apresentadas deverão fazer parte de programas e 
projetos desenvolvidos nas escolas, nas modalidades a seguir: 
 

� Dança; 
� Capoeira; 
� Karatê; 
� Jogral; 
� Coral; 
� Apresentação Circense; 
� Apresentação Musical; 
� Apresentação com Instrumentos Musicais; 
� Fanfarra; 
� Dentre outras. 

 
 
3.2. As apresentações terão duração máxima de 10 minutos, com a 
participação de no máximo 20 alunos. 
3.3. A escola ficará responsável em trazer todo o material utilizado para a 
apresentação como: figurino, cenário, instrumentos, dentre outros; 
3.4. No ato da inscrição a escola deverá entregar a lista contendo o nome dos 
alunos que irão participar (visita e/ou apresentação, totalizando 20 alunos por 
escola). 
3.5. As escolas deverão preencher a ficha de inscrição, contendo todas as 
informações solicitadas; 
3.6. Os alunos inscritos receberão vale lanche. 
 
 
 



 
4. CALENDÁRIO  
 
4.1 Período de inscrição: 04/09/2015 a 11/09/2015 
      Horário: 08h30 às 12h e das 14h às 17h 
      Local: Secretaria Municipal de Educação/Dep.de Ensino – Térreo 
4.2 Divulgação dos resultados: 14/09/2015 
      Local: Secretaria Municipal de Educação 
4.3 O evento será realizado no dia 18 de setembro de 2015, das 8h às 12h. 
 
5. SELEÇÃO 
 5.1 Aseleção será feita pela ordem de inscrição, respeitando-se o 
número de vagas por modalidade.      
 

5.2. A distribuição das vagas ocorrerá da seguinte forma: 
 

3 (três) vagas para Dança 
2 (duas) vagas para Capoeira 
1 (uma) vaga para    Karatê 
2 (duas) vagas para Coral 
1 (uma) vaga para  Apresentação Circense 
3 (três) vagas para  Apresentação Musical 
2 (duas) vagas para  Apresentação com Instrumentos Musicais 
1 (uma) vaga para  Fanfarra 
 

5.3. Caso não haja o preenchimento de alguma modalidade, a vaga 
poderá ser preenchida por outra modalidade, de acordo com a organização do 
evento. 

 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 As fichas de inscrição estão disponíveis no site 
www.feiradesantana.ba.gov.br, na área destinada à SEDUC, contudo devem 
ser preenchidas e entregues no local e prazo constantes no item 4 deste Edital. 

 
Feira de Santana, 3 de setembro de 2015 

 
 
 
 

Jayana Bastos Miranda Ribeiro 
Secretaria Municipal de Educação 


