
  
           SEGUNDA prova   
               Leia com atenção! 

 
• Prazo final de entrega - 24 de maio 
• Tema da prova - Cidadania: Informação e Transparência 
• Cada escola participante sob a coordenação de um ou mais professores responsáveis 

deverá produzir as seguintes tarefas: 
 
Tarefa 1: HISTÓRIA EM QUADRINHOS GAZETA DO POVO 

Produzir uma tira sobre a temática principal da prova, utilizando como protagonista o 
João Cidadão (em qualquer faixa etária do personagem). Poderá ser desenhada à mão ou 
no computador; se desenhada à mão, deverá ser digitalizada. O material sobre o João 
Cidadão está disponível em www.facebook.com/gincanacordabamba e em 
www.gazetadopovo.com.br/joaocidadao. Atenção: A tira deve ter de no mínimo 3 e no 
máximo 6 quadrinhos. 

 
Tarefa 2: FANFICTION ÓTV 

Produzir uma fanfiction em vídeo, ou seja, uma história em vídeo que faça referência a 
um filme, anime, série, mangá, livro, história em quadrinhos etc. A fanfiction deve 
abordar a temática principal da prova. Atenção: O vídeo deverá ter duração de até 
1min30s; pode ser produzido com qualquer tipo de câmara (inclusive celular) e deve 
estar em formato WMV ou AVI. 

 
Tarefa 3: RADIONOVELA 98 FM 

Produzir um episódio de radionovela, ou seja, uma narrativa sonora dramatizada, 
seguindo a temática principal da prova. Atenção: A gravação do arquivo de áudio deve ter 
até 1min30s de duração. Pode ser produzido com qualquer tipo de recurso (celular, rádio, 
computador etc.) e deve estar em formato MP3, WAV ou WMA. 

 
IMPORTANTE: PARA REALIZAR A 2ª PROVA 
1. As três tarefas devem ser desenvolvidas e registradas pela equipe da escola; 
2. As três tarefas devem ter como tema principal Informação e Transparência; 
3. As três tarefas devem ser gravadas em APENAS UM CD ou DVD. Este CD ou DVD deve 

estar devidamente identificado com a capa Corda Bamba para CD, disponível em 
www.institutogrpcom.org.br ou www.facebook.com/gincanacordabamba  

4. O CD ou DVD devidamente identificado deve ser entregue até 24 de maio de 2013, às 
17h, à rua Júlio Perneta 526, Mercês, Curitiba. Se o material não for entregue no prazo 
estipulado, a escola será automaticamente desclassificada; 

5. As tarefas serão avaliadas por comissão julgadora sob os critérios: relevância social e 
educacional, adequação ao tema, criatividade, qualidade técnica e conteúdo.  

6. A pontuação máxima por prova é de 60 pontos (20 pontos por tarefa). 
7. A pontuação de cada equipe será divulgada em www.facebook.com/gincanacordabamba, por e-

mail no endereço indicado em ficha de inscrição e nos veículos ao longo da programação. 
cordabamba@grpcom.com.br 

www.facebook.com/gincanacordabamba 
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