
Quem sabe, sabe 

1. Regulamento 

1.1 - Estrutura da prova: O Quem sabe sabe será realizado pela plataforma grátis Kahoot               
com a transmissão pelo google meet. As perguntas serão formuladas por um professor             
que transmitirá o kahoot pela tela de seu computador através do Google Meet. Tanto os               
jogadores como as pessoas que queiram assistir à prova, podem acessar o link do              
meet. 

1.2 - Participantes: 4 participantes de cada equipe, seguindo a paridade de gênero (2              
pessoas que se identificam com o gênero feminino e 2 que se identificam o gênero               
masculino) deverão jogar o Quem sabe sabe pela plataforma do Kahoot e deverão             
estar presentes no link do meet da transmissão da prova. Podem ser formadas equipes              
pelo discord, por exemplo, para auxiliar os participantes efetivos do jogo.  

1.3 - Modo: Os participantes terão até um tempo específico para responderem às             
perguntas, que podem ser discutidas com os outros participantes da equipe por meio             
de outras plataformas, como o Discord. 

1.4- Finalizado o jogo, a plataforma envia um relatório com a classificação dos             
participantes. A equipe ganhadora será aquela que tiver o participante que fez mais             
pontos. Em segundo lugar, ficará o participante de outra equipe com a segunda melhor              
pontuação e, assim, sucessivamente.  

1.4- Caso a conexão de algum aluno ou aluna caia, é possível retornar ao jogo.               
Entretanto, as perdas não podem ser revertidas.Por tal motivo, jogarão 6 pessoas de             
cada equipe. 

1.5 - Proibições: será desclassificada a equipe que realizar qualquer ofensa que vá de              
encontro aos direitos humanos (racismo, machismo, LGBTQI+fobia, xenofobia), que         
seja de cunho sexual ou que apresente palavras de baixo calão. Caso isso aconteça, a               
equipe do aluno deverá ser punida na prova, e o caso será analisado pelo comitê de                
organização da gincana. 

2. Duração da prova: curta 

3. Pontuação  

1ºlugar - 375 pontos 
 
2ºlugar - 225 pontos 
 
3ºlugar - 150 pontos 
 
4ºlugar - 75 pontos 
 
4. Banca avaliadora: o próprio site do Kahoot 
5. Critérios de avaliação: os critérios para a classificação dos participantes serão feitos             
pelo próprio Kahoot 



 


