
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Prova de Busca
1. Contextualização

“A história escrita pelos vencedores, muitas vezes, oculta os sujeitos que participaram ativamente
das disputas e dos processos sociais, de forma que nomeia o mundo a partir dos sentidos e das
práticas dos agentes dominantes.”

A prova de busca propõe-se uma prova cultural, que permitirá aos alunos conhecerem mais sobre
a cultura material brasileira e latino americana, assim como comparar e analisar a cultura popular,
dos excluídos e dos vencidos e suas manifestações e ainda traçar paralelos com outros momentos
de nossa história em contraposição à História Oficial e ao senso comum.

2. Objetivo da prova

Conseguir trazer o maior número de objetos referentes à história dos silenciados e no segundo dia
conseguir apresentar os objetos e explicar seu uso e importância.

3. 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 no primeiro dia possuem a mesma pontuação (1,0 ponto cada)

d) Os  objetos  apresentados  no segundo dia,  além da apresentação dos  objetos,  exigirá  a
explicação do uso e importância. Estes receberão pontuação em dobro (2,0 pontos cada).
Neste sentido, quem trouxer a maior quantidade de itens e souber explicar as funções,
vence;

e) Quatro  professores  serão  responsáveis  pelo  recebimento  destes  itens  e  análise  das
apresentações;

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 26/08, às 12h serão entregues as duas listas de objetos.

h) No dia 27/08 às 11h deverão ser entregues os itens da “Lista 1” (1,0 ponto cada). Tempo de
entrega de 60min.

i) No dia 28/08 às 12h deverão ser entregues os itens da “Lista 2” (2,0 pontos cada). Tempo
de entrega de 60min.

4. Critérios de Avaliação

Quem apresentar o maior número de objetos e explicações, validados pelos professores, vencerá.
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5. Tempo estimado para a realização da Prova

As equipes terão 60 minutos, impreterivelmente, para apresentarem os itens e as explicações de
uso dos objetos (28/08).

6. Local da Prova

Entrega e apresentação no Ginásio ou na Tenda do COTUCA.

7. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:
1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


