MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO – MTG

NOTA DE INSTRUÇÃO N° 05/2015
Dispõe sobre normas dos Concursos Ciranda
Cultural de Prendas, Entrevero Cultural de Peões,
Mostra Folclórica e demais disposições gerais.

1 – DOS OBJETIVOS:
Esta Nota de Instrução tem a finalidade esclarecer os regulamentos da Ciranda Cultural de
Prendas, Entrevero Cultural de Peões e Mostra Folclórica objetivando a padronização de
procedimentos, bem como a disponibilização de orientações gerais ao MTG, Regiões
Tradicionalistas (RTs) e suas Entidades filiadas.

2 – DA ABRANGÊNCIA:
 46ᵃ Ciranda Cultural de Prendas - FASE ESTADUAL (maio 2016)
 28°Entrevero Cultural de Peões – FASE ESTADUAL (abril 2016)
 47ᵃ Ciranda Cultural de Prendas – FASE REGIONAL (junho 2016)
 29°Entrevero Cultural de Peões – FASE REGIONAL (junho 2016)

3 –TEMÁRIO CENTRAL PARA AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
FASE ESTADUAL:
 46ᵃ Ciranda Cultural de Prendas (maio 2016)
 28°Entrevero Cultural de Peões (abril 2016)
 Tema anual do MTG 2014:“Preservando o passado, construindo o futuro”.
 Tema anual do MTG 2015: “Para cada competição, momento de confraternização”.
 O CINQUENTENÁRIO DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO (MTG)

FASE REGIONAL:
 47ᵃ Ciranda Cultural de Prendas (junho2016)
 29°Entrevero Cultural de Peões (junho2016)
 Tema anual do MTG 2014:“Preservando o passado, construindo o futuro”.
 Tema anual do MTG 2015: “Para cada competição, momento de confraternização”.
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 Tema anual do MTG 2016: (a ser apresentado no Congresso em janeiro de 2016)
 O CINQUENTENÁRIO DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO (MTG).

4 – EVENTOS DO MTG PARA O PERÍODO PROGRAMADO:
 81ᵃ Convenção Tradicionalista Gaúcha – Porto Alegre
 XXV Tchêncontro da Juventude Gaúcha – Ametista do Sul
 XIV Acampamento da Juventude Gaúcha – Ametista do Sul
 XV Mostra Folclórica no ENART 2015 – Santa Cruz do Sul
 64° Congresso Tradicionalista Gaúcho 2016 – Bento Gonçalves
 29° Seminário Estadual de Prendas – Lagoa vermelha
 17° Seminário de Cultura Campeira – FECARS 2016
 CFOR Básico ou CFOR Avançado
 CFOR Patronagem

FASE ESTADUAL 2016
CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS – (Maio 2016)

MTG E A COMUNIDADE ESCOLAR:
Mirim – Juvenil – Adulta:
 Realizar duas (02) atividades de divulgação voltadas para o fortalecimento da Tradição
Gaúcha, junto a comunidade escolar, sendo:
 Uma (01) atividade dentro da comunidade onde a escola está inserida, podendo ser na
própria escola;
 Uma (01) atividade trazendo a comunidade para dentro da Entidade Tradicionalista;
 As atividades devem envolver a todos: alunos, professores, pais, administração,
comunidade no entorno da escola;
 A prenda deve apresentar criatividade nas atividades realizadas;
 No relato, ao final do trabalho, priorizar a qualidade e não a quantidade;
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 Quando da realização de uma atividade deverá estar acompanhada de um integrante
do Departamento Cultural da RT e/ou da Entidade a que pertencer, exceto no caso da
concorrente estar cursando ou possuir habilitação em Magistério, Pedagogia e/ou em
áreas afins(neste caso apresentar comprovação). A presença do integrante do
departamento cultural será identificada e comprovada pelo registro fotográfico e o
mesmo deverá estar devidamente pilchado;
 Deve ser solicitada a presença do responsável pela instituição durante a realização das
atividades, que será identificada e comprovada pelo registro fotográfico;
 A comprovação deverá ser feita através de um(01) atestado expedido pela Instituição,
com carimbo, assinado pelo seu responsável, constando a data e horário que a Prenda
realizou a atividade, grupo de pessoas envolvidas, tema desenvolvido e número de
participantes;
 Atestado do Coordenador(a) Regional comprovando a realização das duas (02)
atividades;
 As atividades devem ser realizadas no decorrer do período da gestão enquanto
prenda;

CTG NÚCLEO DE FORTALECIMENTO DA CULTURA GAÚCHA:
MIRIM – JUVENIL – ADULTA:
 Realizar duas(02) atividades;
 As duas (02) atividades poderão ser individuais ou em conjunto com as demais
prendas da gestão regional, e deverão ser sobre o temário definido para essa
fase (criatividade);
 O desenvolvimento das atividades deverá ser voltado para:
 Divulgar e fortalecer a cultura gaúcha dentro das Entidades Tradicionalistas,
envolvendo associados, integrantes das invernadas artísticas, esportivas e
campeiras com a realização de seminários, oficinas, teatros, palestras, etc.;
 Fortalecer a cultura dentro das nossas Entidades para que depois os integrantes
da Entidade possam levar a outras instancias da sociedade;
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 Promover junto às Entidades, encontros que favoreçam a presença das famílias
dentro dos CTGs e o convívio entre as gerações;
 As atividades deverão abranger todas as Entidades pertencentes a cada RT,
podendo ser direto na Entidade ou através de encontros regionais;
 As atividades devem ser realizadas com ações práticas e que atinjam todos os
envolvidos, não só como ouvintes;
 A prenda deve desenvolver atividades que promovam e valorizem os Departamentos
Culturais das Entidades, demonstrando a sua importância como elemento agregador
dos demais Departamentos, bem como despertar o interesse dos demais participantes
da Entidade para a Ciranda Cultural de Prendas e Entrevero Cultural de Peões;
 Palestras podem servir de introdução ou encerramento da atividade;
 A execução da atividade pode ser desenvolvida em mais de um dia;

PARITICIPAÇÃO EM EVENTOS (Número de Certificados):
CATEGORIA

ESTADUAL

REGIONAL E/OU ENTIDADE

MIRIM

02

03

JUVENIL

03

04

ADULTA

03

04

ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES – (Abril 2016)

CATEGORIA PIÁ:
 Descrever (relatar em até 500 caracteres) e comprovar até quatro (04) cargos
exercidos ou atividades desenvolvidas ou promoção (realização) de eventos. Cada um
deverá ter a comprovação com a foto e um atestado;
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 Descrever (relatar em até 200 caracteres) e comprovar a participação em eventos, até
seis (06), com foto e certificado. Esses eventos podem ser de Entidade, Regional e/ou
Estadual e dentro dos dois (02) últimos anos.

CATEGORIAS GURI E PEÃO:
 Descrever (relatar em até 800 caracteres) e comprovar até seis (06) cargos exercidos
ou atividades desenvolvidas ou promoção (realização) de eventos. Cada um deverá ter
a comprovação com a foto e um atestado;

 Descrever (relatar em até 200 caracteres) e comprovar a participação em eventos, até
dez (10), com foto e certificado. Esses eventos podem ser de Entidade, Regional e/ou
Estadual e dentro dos dois (02) últimos anos.

FASE REGIONAL - 2016

CIRANDA CULTURAL DE PRENDA - (Junho 2016)

MTG E A COMUNIDADE ESCOLAR:
MIRIM – JUVENIL E ADULTA:
 Realizar duas (02) atividades de divulgação voltada para o fortalecimento da Tradição
Gaúcha junto a comunidade escolar, sendo:
 Uma (01) atividade, na comunidade onde a escola está inserida, podendo ser na
própria escola;
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 Uma (01) atividade, trazendo a comunidade escolar para dentro da entidade
tradicionalista;
 A prenda deve apresentar criatividade nas atividades que realizar, de acordo com sua
faixa etária;
 Cada prenda deve realizar individualmente suas atividades;
 As atividades devem envolver a todos: alunos, professores, pais e administração se
realizada na escola;
 Se as atividades forem realizadas fora da escola, também devem envolver todos que
pertençam ao segmento escolhido;
 Quando da realização de uma atividade, deverá estar acompanhada de um integrante
do Departamento Cultural da RT e/ou da Entidade a que pertencer, exceto no caso da
concorrente estar cursando ou possuir habilitação em Magistério, Pedagogia e/ou em
áreas afins (neste caso apresentar comprovação). A presença do integrante do
departamento cultural será identificada e comprovada pelo registro fotográfico e o
mesmo deverá estar devidamente pilchado;
 Deve ser solicitada a presença do responsável pela instituição durante a realização das
atividades, que será identificada e comprovada pelo registro fotográfico;
 A comprovação deverá ser feita através de um (01) atestado expedido pela Instituição,
com carimbo, assinado pelo seu responsável, constando a data e horário que a Prenda
realizou a atividade, grupo de pessoas envolvidas, tema desenvolvido e número de
participantes;
 Atestado do Patrão da Entidade, comprovando a realização das duas (02) atividades;
 As atividades devem ser realizadas no decorrer do período da gestão enquanto
prenda;

MTG NÚCLEO DE FORTALECIMENTO DA CULTURA GAÚCHA:
MIRIM – JUVENIL – ADULTA:
 Devem realizar no mínimo dois encontros (atividades) especificamente de cunho
cultural, que envolva todos os departamentos da sua entidade.
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 Esses encontros devem ser desenvolvidos pelas próprias prendas com o intuito de
fortalecer e esclarecer a função social do Departamento Cultural dentro da entidade,
orientando quais as atividades que devem ser realizadas com todo o quadro social
para assim fortalecer a cultura gaúcha.
 Essas duas atividades podem ser realizadas em conjunto ou individual;
 É necessário ter lista de presença em cada encontro;
 Para cada encontro é necessário o atestado do patrão da entidade;
 Foto comprobatória da realização do encontro;
 Promover um Evento Final para sistematização dos Encontros anteriores, no qual
devem apresentar, aos participantes, uma proposta de plano de ação que possam ser
desenvolvidos em cada departamento da entidade, com o intuito de fortalecer
culturalmente as Entidades Tradicionalistas;
 Nesse evento poderá ser fornecido certificado aos participantes, sendo que no mesmo
deverá constar a assinatura das 1ᵃs Prendas de cada categoria e do patrão da
Entidade;
 Para comprovação desse Evento Final é necessário colocar no relatório, foto, lista de
presença e atestado do Patrão.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: (Número de Certificados)
CATEGORIA

ESTADUAL

REGIONAL E/OU ENTIDADE

MIRIM

02

03

JUVENIL

03

04

ADULTA

03

04

ENTREVERO CULTURAL DE PEÕES – (Junho2016)
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CATEGORIA PIÁ:
 Descrever (relatar em até 500 caracteres) e comprovar até três (03) atividades
desenvolvidas ou promoção (realização) de eventos. Cada um deverá ter a
comprovação com a foto e um atestado do patrão da Entidade;
 Descrever (relatar em até 200 caracteres) e comprovar a participação em eventos, até
sete (07), com foto e certificado. Esses eventos podem ser Entidade, Regional e/ou
Estadual e dentro da gestão.

CATEGORIAS GURI E PEÃO:
 Descrever (relatar em até 800 caracteres) e comprovar até seis (06) cargos exercidos
ou atividades desenvolvidas ou promoção (realização) de eventos. Cada um deverá ter
a comprovação com a foto e um atestado do patrão da Entidade;

 Descrever (relatar em até 200 caracteres) e comprovar a participação em eventos, até
dez (10), com foto e certificado. Esses eventos podem ser Entidade, Regional e/ou
Estadual e dentro da gestão.

LEMBRETES:
 Os certificados para serem considerados de ENTIDADE devem ter a assinatura do
Patrão, REGIONAL do Coordenador Regional e ESTADUAL do presidente do MTG;
 Jantar e almoço não contam como atividade cultural;
 Os Encontros Regionais (Encontro de Patrões) não serão considerados como
participação em evento regional, a não ser que na mesma reunião administrativa
aconteça um evento voltado para a cultura, com lista de presença, foto e faixa
identificando o evento;
 As fotos comprobatórias da participação em eventos deverá ser uma junto ao banner e
outra na plateia;
 Para a comprovação da realização de atividades, as fotos deverão seguir os seguintes
critérios:
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 Duas (02) fotos tamanho 10 x 15, nítidas, para cada atividade OU uma montagem
no tamanho de uma folha A4 com no máximo quatro (04) fotos, nítidas para cada
atividade;
 Todas as fotos deverão ter legendas e a identificação dos participantes;
 Os eventos ou atividades desenvolvidas deverão ser realizadas em dias diferentes, não
poderão ser no mesmo dia, mesmo que em turnos diferentes;
 As atividades e ou eventos promovidos pelas prendas e peões não poderão ter
cobrança em dinheiro

Porto Alegre, agosto de 2015

Anijane S. Luiz Varela

Elenir de Fátima Dill Winck

Diretora de Concursos/MTG

Vice Presidente de Cultura/MTG

Manoelito Carlos Savaris
Presidente do MTG

