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ADENDO DE REGULAMENTO E PONTUAÇÃO EXTRA J.I. 2017 

 

  Elaborar o desfile de abertura de acordo com o tema………………………………... 5 (cinco pontos) 

 
 “NATUREZA - BIOMAS BRASILEIROS” 

 

  Tarefa Filantrópica (mínimo de 100kg). …………………………………………………. 5 (cinco pontos) 

 

OBS. A equipe que conseguir maior número de quilos de alimentos em sua categoria, terá uma premiação extra 

de 05 (cinco pontos). 

 

  Contar com a participação de um pai ou de uma mãe no free dance. ..…………... 5 (cinco pontos) 

 

  Produzir um texto sobre os Jogos Internos (30 linhas). …………………………….. 5 (cinco pontos) 

 

(Descrever a importância, as lições aprendidas pela turma, o significado dos jogos, o envolvimento das equipes, 

entre outros...)  

 

O texto deverá ser entregue, na Coordenação de Esportes, até o dia 03/08, às 12h. 

 

  LOL (League of Legends). …………………………………………………………………. 

Para as equipes campeãs de cada categoria 

5 (cinco pontos) 

 

 

Art. 1º   DA COMPETIÇÃO 

 Cada turma formará uma equipe com o máximo de 8 (oito) integrantes, sendo que, para o jogo, será permitido, 

no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) competidores.  

 Os participantes deverão jogar com suas próprias contas e, se necessário, melhorar seu perfil até a chegada 

dos jogos.  

 Cada turma deverá ter um fiscal para acompanhar a equipe adversária, com o objetivo de identificar o uso de 

programas que melhorem a performance no jogo. Caso isso ocorra, a equipe será eliminada da competição.  

 Fica terminantemente proibido entrar com aparelho celular, tablet ou quaisquer outros tipos de 

eletrônicos na área de jogo!  

 Cada participante poderá trazer seu equipamento (teclado, mouse, fone, CPU, notebook, etc.), porém no caso 

da CPU, esta não poderá ser removida e será utilizada por outros jogadores. 

 A competição se dará em sistema de mata-mata e ocorrerá na sala de Informática e/ou Robótica. 

   

  VÍDEO DE FAMOSO  

 Art. 1º   DA PARTICIPAÇÃO  

 

 Para participar, basta enviar apenas 1 (um) vídeo de um youtuber, com mais de 100.000 (cem mil) inscritos, ou 
1 (um) vídeo de um perfil (digital influencer) no instagram com mais de 200.000 (duzentos mil) seguidores, ou 1 
(um) vídeo de um famoso com expressividade e notoriedade nacional. 
 O vídeo deverá ser enviado para o coordenador de Esportes, via whats app; 

 O youtuber, o digital influencer ou o famoso deverá citar o nome do Colégio Módulo Aracaju e a turma pelo 
qual está torcendo; 

 Não serão aceitos vídeos com digital influencer ou com famoso enviados e divulgados nas edições anteriores 
dos Jogos Internos; 
 O vídeo não deverá ultrapassar o tempo máximo de 1 (um) minuto. 

O vídeo será enviado para a Agência responsável pela tarefa. Uma Comissão irá avaliar se o digital 
influencer possui os critérios estabelecidos acima e se o famoso possui a expressividade e a 
notoriedade nacional; 
 

Art. 2º   DA PONTUAÇÃO 

 A turma que cumprir a tarefa receberá 5 pontos. 
Dica: Lembrem-se quanto mais famoso for o seu torcedor, maior será a chance de aumentar o número de 
visualizações. 
 

Art. 3º   DOS PRAZOS  

 O vídeo deve ser enviado pelo líder da turma juntamente com o nome do youtuber, para o Coordenador de 
Esportes, via whats app, até o dia 01/08/2017 às 18 horas. 
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  CONCURSO MASCOTE #FamíliaMódulo  

 

OBS.:O concurso cultural intitulado “CONCURSO MASCOTE #FamíliaMódulo” é de caráter exclusivamente 
cultural, com a participação voluntária e gratuita por parte dos interessados, sem quaisquer modalidades de sorteio 
ou pagamento pelos participantes nem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer produto, sendo dispensada 
de autorização. 
 

Art. 1º   DA PARTICIPAÇÃO 

 Para participar, cada equipe deverá ser representada por 1 (um) animal doméstico, listados abaixo, sem 
exceção: 
    ►cachorro;    ►gato;    ►calopsita;    ►hamster;   ►porquinho da índia;   ►coelho;    ►peixes ornamentais; 

 O aluno, proprietário do animal, deve estar inscrito nos Jogos Internos 2017; 

 A turma deve eleger um animal, citado na lista acima, para representa-la; 

 A foto com o animal deve ter alguma referência ao Colégio Módulo. Sugestões: Desenho do Colégio ou da 
Marca, Figurino do Colégio. Lembre-se: quanto mais criativa a foto, mais ela chamará atenção; 

 É terminantemente proibido a utilização de montagens e manipulação de imagem. É importante frisar que a 
referência do Colégio deve ser no próprio registro fotográfico; 

 A imagem não pode colocar o animal em situação de risco. É muito importante zelar pelo cuidado com o animal; 

 A foto que representa a turma será publicada no perfil oficial do Colégio Módulo (@colegiomodulo) e na 
FANPAGE do Colégio Módulo (Colégio Módulo Aracaju); 

 A foto será publicada até o dia 14/08/2017; 

 Apenas as imagens que serão postadas no INSTAGRAM e FACEBOOK do Colégio Módulo, respectivamente, 
serão pontuadas e contadas como oficiais; 
Dica: Para aumentar alcance das publicações, os participantes devem seguir o perfil @colegiomodulo e curtir a 
FanPage do Colégio como também deverão POSTAR a foto do concurso no INSTAGRAM e FACEBOOK, em 
seus respectivos perfis marcando o Colégio Módulo e mencionando a #JIMódulo2017; 
Dica de foto: Evite fazer a foto em local com pouca iluminação. Prefira um local aberto, com muita iluminação 
natural. Procure fazer a foto com qualidade, configurando a máquina fotográfica ou o aparelho celular. Utilize 
objetos e acessórios para incrementar o figurino do animal. Não esqueça de colocar alguma referência do Colégio 
Módulo. 
 

Art. 2º   DA PONTUAÇÃO  

 A turma que cumprir a tarefa receberá 3 (três) pontos de participação; 

 A imagem da turma que tiver o maior número de “SALVOS” no INSTAGRAM em cada categoria (6º e 7º, 8º e 
9º e Ensino Médio) receberá 7 (sete) pontos para a sua equipe; 

 A imagem com mais CURTIDAS no INSTAGRAM em cada categoria (6º e 7º, 8º e 9º e Ensino Médio) receberá 
1 (um) ponto para a equipe; 

 A imagem com mais COMPARTILHAMENTO no FACEBOOK em cada categoria (6º e 7º, 8º e 9º e Ensino 
Médio) receberá 4 (quatro) pontos para a equipe; 
 

Art. 3º   DOS PRAZOS  

 A foto deve ser enviada pelo líder da turma, juntamente com o nome do animal, para o Coordenador de 
Esportes, via whats app, até o dia 01/08/2017 às 18h. 

 A foto será postada até o dia 14 de agosto 

 Os “SALVOS” e as CURTIDAS no INSTAGRAM bem como os COMPARTILHAMENTOS no FACEBOOK serão 
contados até o dia 19 de agosto de 2017 às 11 horas da manhã. Após esse prazo, os “salvos”, as curtidas e os 
compartilhamentos não será contados; 

 As turmas vencedoras serão divulgadas juntamente com o resultado final dos Jogos Internos. 
 

  
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Ficam terminantemente proibidos, nas redes sociais da escola, comentários desrespeitosos, ofensas verbais, contendo 

palavras de baixo calão, e não verbais ou quaisquer outros similares. O aluno que assim o fizer, será eliminado dos jogos e 
a sua turma será eliminada da competição em questão, além de ser punida em 20 pontos no somatório geral. Também 
poderá sofrer outras sanções referentes às atividades escolares, após avaliação da Direção da escola e em conjunto com 
a comissão organizadora. Esse parágrafo se estende por todo o período dos Jogos Internos 2017. 

 
 
 


