
PROVA DE BUSCA 

Contextualização 

Objetivo da prova 

Conseguir trazer o maior número de objetos referentes, encontrados dentro de casa e que fazem referência 

à História do Brasil e ao nosso cotidiano. 

A listagem de itens será divulgada com 24horas de antecedência à entrega, pelo Google Classroom. 

Regulamento 

a) A prova consiste em apresentar o maior número possível de itens da lista; 

b) Nenhum produto da lista poderá ser novo, tendo que ter sinais visíveis de uso; 

c) Todos os itens apresentados possuem a mesma pontuação (1,0 ponto cada); 

d) Todos os objetos deverão ser apresentados ao lado de um aluno da equipe, inscrito no Meet pelo e-

mail apresentado na inscrição geral da gincana 2020; 

e) Quatro professores, via Google Meet, serão responsáveis pelo recebimento/visualização destes itens 

e análise da validade; 

f) Em caso de dúvidas, ambiguidades ou invalidação, os quatro professores decidirão em conjunto a 

validade ou não do item e/ou apresentação; 

g) No dia 31/10, às 9h serão entregues os itens, via Meet, durante 30 minutos (prorrogáveis em caso de 

problema técnico de acordo com os mediadores/professores); 

h) As equipes terão 24 horas para selecionar os itens e organizar a apresentação; 

i) Cada equipe receberá um código do Meet e a própria equipe define quantos irão participar e 

apresentar os intens. 

j) Duração da prova: longa 
k) Pontuação:  

1ºlugar - 650 pontos 
2ºlugar - 375 pontos 
3ºlugar - 250 pontos 
4ºlugar - 125 pontos 
 

Critérios de Avaliação 

Quem apresentar o maior número de objetos e explicações, validados pelos professores, vencerá. 

Tempo estimado para a realização da Prova 

As equipes terão 30 minutos para apresentarem os itens. Prorrogável somente se, em acordo com todos os 

mediadores/professores. 

Local da Prova 

Entrega e apresentação via Meet, com códigos divulgados alguns minutos antes. 
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