
 

 

 
   

 

 

 

ABERTURA 
Equipe TikToker 

 
O TikTok é um aplicativo e uma rede social que permite criar, editar, compartilhar e descobrir vídeos 

curtos. 

O crescimento do TikTok se deve, em grande parte, às dancinhas, que exibem coreografias realizadas 
individual ou coletivamente. Muitas músicas de sucesso são coreografadas pelos TikTokers e postadas no aplicativo, 
virando febre no mundo inteiro. 

Na abertura desta Gincana as equipes deverão apresentar ao vivo coreografias para o TikTok, que serão 
filmadas pelas próprias equipes e posteriormente publicadas no aplicativo. As coreografias deverão ser postadas nos 
perfis de cada equipe no TikTok e no Instagram. 

Cada equipe irá selecionar uma das seguintes músicas para coreografar: 

1 - Coração Cachorro - Avine Vinny, Matheus Fernandes 
2 - Parada Louca - Mari Fernandez, Marcynho Sensação 
3 - Vontade de Morder - Simone & Simaria, Zé Felipe 
4 - Baby Me Atende - Matheus Fernandes, Dilsinho 
5 - Tipo Gin - E Ela Tá Movimentando - Kevin o Chris 
6 - Abalo Emocional - Luan Santana 
7 - Se Joga no Passinho - Brisa Star, Thiago Jhonathan 
8 - Contatinho - Léo Santana, Anitta 
9 - Revoada no Colchão - Zé Felipe, Marcynho Sensação 
 
Como desafio adicional, após a apresentação de todas as equipes será realizada uma dança coletiva, da 

qual poderão participar todos os dançarinos de todas as equipes, bem como o público em geral presente. Essa dança 
coletiva será escolhida através de voto popular, em enquete a ser publicada no perfil da Gincana Municipal 
(@gincanaveracruz) no Instagram. 

 

 

TAREFA  
NÚMERO: 
 01 

 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA: 

 

pontos 
30 

HORÁRIO DE DIVULGAÇÃO: 
Durante a reunião do dia 19/05/2022. 

DIVULGAÇÃO DA PRÓXIMA TAREFA: 
Após a cerimônia de abertura. 

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 
19h00min de sexta-feira, dia 27/05/2022. 



 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

● Os quesitos avaliados serão coreografia e performance coletiva dos dançarinos; 
● A definição das músicas a serem apresentadas pelas equipes será realizada em transmissão ao vivo 

no perfil @gincanaveracruz do Instagram, no sábado, dia 21 de maio de 2022, a partir das 15h; 
● Cada música será apresentada por apenas uma equipe; 
● Deverão participar da dança entre 12 (doze) e 15 (quinze) integrantes inscritos, podendo a equipe 

inclusive utilizar-se dos inscritos adicionais; 
● A dança deve ter entre 1min30s e 3min de duração; 
● A música poderá ser editada, sendo inclusive permitida a inclusão de efeitos sonoros; 
● A disposição dos dançarinos na pista de dança fica a critério da equipe; 
● Os participantes da tarefa devem estar vestindo camiseta da equipe, sendo que demais vestimentas 

e adereços ficam a critério das equipes; 
● A execução da tarefa será realizada após a cerimônia oficial de abertura da Gincana, no Ginásio 

Poliesportivo do Parque Municipal de Eventos; 
● As filmagens das equipes deverão ser postadas até às 12h00min de sábado, dia 28 de maio de 2022, 

no perfil de cada equipe no TikTok e no feed do Instagram, sendo que na postagem do Instagram deverão ser marcados 
os perfis da Prefeitura Municipal de Vera Cruz (@prefaveracruz), Arauto FM (@arautofm) e Gincana Municipal 
(@gincanaveracruz); 

● A inobservância de qualquer exigência acarretará na perda de 5 (cinco) pontos para a equipe, a cada 
ocorrência; 

● Maiores informações sobre a realização da tarefa serão repassadas às equipes previamente à 
execução. 

 
PONTUAÇÃO: 

 
25 (vinte e cinco) pontos pela apresentação, nos padrões solicitados. 
 

BONIFICAÇÃO: 
 
5 (cinco) e 3 (três) pontos para as duas melhores danças, respectivamente. 


