Coro Infanto-Juvenil Nacional
Regulamento
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Objetivo
a
A formação do Coro Infanto-Juvenil Nacional, adiante designado por CIJN, tem
como objetivo motivar as crianças e jovens a participarem através do louvor no
programa de sábado da Assembleia Administrativa da UAPSD, que terá lugar na
Aula Magna, em Lisboa, no dia 29 de abril de 2017.
Destinatários
a
Esta atividade destina-se a crianças e juvenis entre os 4 e os 16 anos de idade;
Inscrição
a
A inscrição deverá ser feita por igreja através de um formulário digital disponível
no site dos Ministérios da Criança.
b
Cada grupo de igreja deverá ter uma pessoa responsável por ensaiar localmente
e pelo menos uma pessoa que acompanhará o grupo nos ensaios regionais e na
Aula Magna no dia 29 de abril, sem a qual a inscrição não será aceite;
c
O número de adultos a acompanhar o grupo deverá ser na proporção de 1
adulto/6 crianças;
d
Ao inscrever-se, cada criança e os seus pais, estão a assumir o compromisso de
ensaiar localmente e estar presente em pelo menos um dos ensaios regionais;
Caso não o façam não poderão participar no CIJN;
e
Independentemente da inscrição os pais/tutores terão preencher o documento
anexo, através do qual autorizam a participação do menor e cedem os direitos
de utilização de imagem e som em meios de divulgação institucionais.
Ensaios
a
Os ensaios regionais terão lugar nas seguintes datas e locais:
• 28 de janeiro, RE Algarve e Alentejo, igreja de Albufeira;
• 11 de fevereiro e 22 de abril, RE Norte, CAOD;
• 11 de março, RE Centro, igreja de Coimbra;
• 1 de abril, RE Lisboa e Vale do Tejo, igreja da Reboleira;
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No caso de não poderem participar no ensaio regional correspondente à Região
Eclesiástica à qual a sua igreja pertence, os inscritos poderão participar no
ensaio de outra Região Eclesiástica;
c
Da obrigatoriedade de participar nos ensaios regionais ficam excluídas crianças e
juvenis das regiões autónomas que queiram participar;
d
O material necessário aos ensaios locais, estará disponível nos sites dos MC e do
Serviço de Música e Liturgia;
e
No caso de igrejas pequenas, com poucas crianças, os ensaios poderão ser
realizados pelos pais o que não exclui a necessidade de cumprir todos os outros
requisitos.
Participação
a
Sem prejuízo da alínea c do número anterior, participarão no programa de
sábado da Assembleia Administrativa da UPASD todas as crianças e juvenis que
estiverem inscritos, que tenham ensaiado localmente os dois cânticos a
apresentar, tenham participado em pelo menos um Ensaio Regional e se façam
acompanhar por um adulto responsável;
b
No programa, as meninas deverão usar blusa branca e saia e collants azul
marinho e os rapazes camisa branca e calças azul marinho; todos devem calçar
calçado escuro (preto ou azul marinho).

