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I. Definição 
a) A Semana Cultural Híbrida de 2021 (SCH2021) é um evento exclusivo para os alunos do Sigma, 

composto por atividades artísticas, culturais, intelectuais e esportivas. Algumas serão presenciais, 

com respeito a todos os protocolos sanitários, e outras ocorrerão de forma on-line. 

b) Para a realização de todas as provas presenciais, o acesso às dependências da escola será feito por 

agendamento de horário, a fim de que todos os protocolos sanitários sejam respeitados. 

c) A SCH2021 terá início em 28 de junho e terminará no dia 24 de setembro de 2021. 

Para a realização das competições e a atribuição da classificação final na SCH2021, as turmas serão 
organizadas em classes, de acordo com o discriminado a seguir. 

 Classe A: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

 Classe B: 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

 Classe C: 1ª série do Ensino Médio. 

 Classe D: 2ª série do Ensino Médio. 

 Classe E: 3ª série do Ensino Médio. 

II. Participação 
a) A SCH2021 terá atividades on-line e presenciais. E a participação no evento é obrigatória para todos 

os alunos da turma.  

b) É de responsabilidade exclusiva da turma a distribuição dos alunos em cada uma das atividades 

propostas pela organização da SCH2021. 

c) Para cada atividade desenvolvida, a turma receberá uma pontuação, conforme disposto no 

regulamento específico. Será declarada vencedora a turma que, ao fim da Semana Cultural, totalizar 

o maior número de pontos, dentro da classe a qual pertence. 

d) Devido à realidade atual, os alunos do turno vespertino que escolherem participar das atividades 

presenciais poderão ser retirados de sala em datas agendadas. 

e) As turmas que tiverem quantidade insuficiente de alunos para a realização de alguma atividade 

poderão ser redistribuídas pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE). 

III. Competição 
A I Semana Cultural Híbrida do Colégio Sigma será composta de diversas atividades e os regulamentos 
específicos serão entregues à medida que a SCH2021 estiver em curso. 
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Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 

Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Tarefa Modalidade Pontuação 
Conheça Brasília On-line De 0 a 50 pontos 

 

Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Tarefa Modalidade Pontuação 

Desafio Científico Presencial (experimental) 
(com agendamento) 

De 0 a 50 pontos 

 

Provas de Educação Física  

Tarefa Modalidade Pontuação 

Competições Esportivas Presencial  
(Durante as aulas de Ed. Física) 

De 0 a 60 pontos 

 

Provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Tarefa Modalidade Pontuação 
Espaço Cultural On-line De 0 a 50 pontos 

Painel de Arte Realizado em casa 
(entrega na escola, em data agendada) De 0 a 50 pontos 

 

Provas de Matemática e suas Tecnologias 

Tarefa Modalidade Pontuação 
Desafio de Matemática On-line De 0 a 50 pontos 

 

Provas Multidisciplinares 

Tarefa Modalidade Pontuação 

Arrecadação de mantimentos Presencial  
(entrega na escola) 

De 0 a 50 pontos 

Arrecadação de cobertores Presencial  
(entrega na escola) De 0 a 50 pontos 

Emblema da turma On-line (aplicativo) De 0 a 50 pontos 
Simulado On-line De 0 a 50 pontos 
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IV. Inscrições 
a) As turmas devem inscrever, previamente, os representantes para as seguintes competições. 

 Competições esportivas: quantidade de alunos varia de acordo com o regulamento específico. 

 Disputa científica: de dois a quatro representantes por turma. 

b) As fichas de inscrição para as competições supracitadas deverão ser preenchidas (de forma on-line, 
via formulário) ou entregues ao Serviço de Orientação até o dia 6 de agosto, sexta-feira. 

V. Das provas 

i. Arrecadação de Donativos 

a) Todas as turmas devem entregar os donativos nas próprias unidades, durante o período de aula, 

conforme a programação abaixo. 

Programação de entrega de donativos 
Data Série Horário 

1º e 8 de setembro 6º ano e 7º ano  Das 7h15 às 18h  
2 e 9 de setembro 8º ano e 9º ano Das 7h15 às 18h 

3 e 10 de setembro Ensino Médio Das 7h15 às 18h 

 

Arrecadação de cestas básicas e de cobertores 

a) Cada turma deverá entregar, por 5 alunos matriculados, uma cesta básica e um cobertor. A 
quantidade de cestas básicas e de cobertores deverá ser sempre arrendondada para o maior inteiro. 
Exemplo: se a turma possui 32 alunos, a quantidade de cestas básicas e de cobertores a ser entregue 
será de 

𝑁 = = 6,4 e, portanto, a turma deverá entregar 7 cestas básicas e 7 cobertores 

ii. Emblema da Turma  
a) O emblema da turma, constituído de uma arte feita em aplicativos digitais, como, por exemplo, o 

CANVAS, ou desenho livre, digitalizado, deverá estar de acordo com o tema proposto para a Semana 
Cultural. 

Tema da Semana Cultural: Mitologia 

b) O emblema da turma não pode conter alusões ao uso de drogas e/ou de armas nem referências a 
pessoas públicas, motivos pornográficos e religiosos. 

c) As turmas deverão enviar o arquivo com a arte até o dia 30 de julho, às 23h59, em formato PDF 
(Portable Document Format), por meio do seguinte formulário: 

https://forms.gle/AnP9mYvXxRuzXcA47 

d) Serão atribuídos até 50 pontos à avaliação da arte enviada, distribuídos da seguinte forma: 

Quesitos Pontuação 
Criatividade e expressividade De 0 a 20 pontos 

Respeito ao tema De 0 a 20 pontos 
Respeito ao formato e às orientações de entrega De 0 a 10 pontos 
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e) Não haverá justificativa dos jurados nem da Comissão Organizadora, referente à pontuação 
atribuída a cada quesito para as apresentações, mesmo mediante a entrega de recurso. 

iii. Competições Esportivas 
a) Cada turma constituirá, por desafio, duas equipes, uma masculina, com 2 alunos, e uma feminina, 

com 2 alunas. As equipes só poderão ser formadas por jogadores da mesma turma, salvo 
autorização em contrário da Comissão Organizadora. 

b) Para os desafios, os integrantes das equipes deverão estar trajando o uniforme de Educação Física 
da escola. 

b1) Short, bermuda, calça legging da escola ou preta (para o Ensino Médio) ou calça de agasalho 
obrigatório do uniforme da escola, adequados para o esporte, não necessariamente idênticos. 

b2) Não serão permitidos tecidos como brim, jeans e assemelhados; camisa da escola; tênis e meia. 

O descumprimento dessas normas acarretará a desclassificação da equipe e consequente perda da 
partida. 

c) Todas as séries realizarão três desafios, sendo dois esportivos, respeitando as regras de segurança 
sanitárias, e um de resistência.  

d) Durante os desafios esportivos, não será permitida, de forma presencial, a participação de torcida. 

e) Para a pontuação da turma, cada desafio seguirá a seguinte tabela de pontuação: 

Quadro de pontuação para cada desafio (por gênero) 

Colocação Pontos 

1ª 10 

2ª 7 

3ª e 4ª 5 

da 5ª a 9ª 3 
 

Ao fim dos 3 desafios, cada turma poderá somar até 30 pontos para cada gênero. 

f) A programação de agendamento e de realização dos desafios será informada pelos professores de 
Ed. Física em data oportuna. 
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iv. Conheça Brasília 
No dia 9 de agosto, segunda-feira, das 8h às 18h, todos os alunos da turma deverão acessar a 
plataforma Plurall e responder ao desafio proposto. A pontuação (N) dessa prova será determinada 
pela seguinte equação matemática: 

𝑁 = %acerto da turma × 50 

Os alunos da turma que não responderem às questões receberão nota zero e, consequentemente, o 
percentual de acertos da turma sofrerá alteração. 

As perguntas do Conheça Brasília estarão relacionadas aos seguintes pontos turísticos: 

Segmento Pontos Turísticos Virtuais 

6º ano ao 9º ano 
História do Lago Paranoá 

Núcleos de Apoio 

Ensino Médio 

História do Lago Paranoá 
Núcleos de Apoio 
Comissões Cruls 

Praça do Cruzeiro 
Estaca Zero 

 

 Para o Ensino Fundamental, a prova conterá 10 questões. 

 Para o Ensino Médio, a prova conterá 15 questões. 

v. Desafio Científico 
a) O Desafio Científico é uma prova de habilidades motoras e intelectuais que se alicerça em 

conhecimentos científicos e tecnológicos.   
b) Cada turma deverá participar com no mínimo 2 e no máximo 4 alunos para realizar as tarefas 

propostas no dia de apresentação da turma, que será previamente agendada, para evitar 
aglomeração. 

c) As tarefas propostas poderão estar conectadas, direta ou indiretamente, com os conteúdos de 
Lógica, Física, Química, Matemática, Biologia, Astronomia e afins, e também poderão estar 
relacionadas, ou não, à série do aluno. 

d) Todas as turmas da mesma série e da mesma unidade terão de realizar as mesmas tarefas. A 
avaliação de cada turma será norteada pelos seguintes critérios: 
 agilidade (tempo de resolução da situação proposta); 

 eficiência e eficácia (se o trabalho atende, parcial ou totalmente, aos objetivos solicitados); 

 apresentação oral (precisão conceitual); 

 dinâmica de grupo (interação, respeito, divisão de tarefas e organização). 

e) Os grupos serão avaliados por meio de critérios objetivos e, dependendo do tipo de tarefa, a 
avaliação de desempenho global do grupo poderá ser subjetiva.  

f) O Desafio Científico valerá até 50 pontos.  
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g) A data e o local da apresentação do Desafio Científico para o Ensino Fundamental – Anos Finais e o 
Ensino Médio serão divulgados pelos professores de Ciências da Natureza em momento oportuno. 

h) Receberá nota zero a turma que não aparecer no dia e no horário designados.  
i) Serão desclassificadas as turmas que utilizarem materiais não fornecidos pela coordenação do 

Desafio Científico ou que ferirem os princípios de convivência ética e moral pelos quais o Colégio 
Sigma preza. 

j) Serão desclassificadas as turmas cujos integrantes não respeitarem as normas sanitárias. 

vi. Desafio de Matemática 
a) O Desafio de Matemática é uma prova de habilidades intelectuais que se alicerça no conhecimento 

básico dessa disciplina e no raciocínio lógico. 

b) Cada turma deverá participar com no mínimo 2 e no máximo 3 alunos. 
c) Um dos alunos que participará do Desafio de Matemática deverá preencher o seguinte formulário 

para inscrever a turma. O formulário estará disponível do dia 2 até o dia 6 de agosto.  
 

Link do formulário: https://forms.office.com/r/KSETBSzx0t  
 

d) O Desafio de Matemática será realizado na plataforma Plurall, no dia 26 de agosto, das 8h às 23h59. 
e) O Desafio de Matemática valerá até 50 pontos. E a pontuação será calculada por meio da seguinte 

relação: 
Pontuação = %de acertos × 50 

vii. Espaço Cultural 
a) Para o Espaço Cultural, as turmas deverão produzir um vídeo relacionado com o tema da Semana 

Cultural. Para isso, deverão utilizar um dos estilos cinematográficos listados a seguir: 

• cinema mudo; 

• ficção científica; 

• musical; 

• Expressionismo alemão. 

b) O vídeo deverá ser enviado à comissão julgadora, em formato Matroska Video (MKV) ou Audio Video 
Interleave (AVI), por meio do formulário https://forms.gle/F6RHkKudwBQygF1K8, até as 23h59 do 
dia 16 de agosto de 2021. A entrega deverá ser feita exclusivamente pelo link.  

c) Para a entrega do vídeo, a turma também deverá digitar, no espaço destinado no link acima, uma 
sinopse do vídeo. 

d) O vídeo deverá possuir um tempo mínimo de 2 minutos e máximo de 3 minutos. Vídeos que 
desrespeitarem o intervalo de tempo permitido serão desclassificados.  

e) Os créditos finais deverão apresentar o nome do diretor, do elenco virtual (que deve ser composto 
apenas por integrantes da turma), do operador de câmera etc.  

Atenção: as filmagens deverão ser feitas de forma individual. Para uma sensação de coletivo, as 
turmas deverão fazer a edição dos vídeos de cada um dos integrantes que quiserem participar dessa 
etapa.  

f) A Comissão Julgadora atribuirá uma nota de 0 a 50 (zero a cinquenta) a cada um dos vídeos. Para 
tanto, serão considerados os aspectos a seguir. 

 Qualidade técnica – áudio e vídeo (0 a 5 pontos). 



 

Unidade 

SEMANA CULTURAL HÍBRIDA – 2021 
R E G U L A M E N T O 

 
 

~ 11 ~ 

 

 Edição (0 a 5 pontos). 

 Criatividade (0 a 10 pontos). 

 Fidelidade ao tema – Semana Cultural/estilo cinematográfico (0 a 15 pontos). 

 Interpretação (0 a 10 pontos). 

 Estética (0 a 5 pontos). 

 Figurino (0 a 5 pontos). 

g) Não haverá justificativa dos jurados nem da Comissão Organizadora, referente à pontuação 
atribuída a cada quesito para as apresentações, mesmo mediante a entrega de recurso. 

viii. Painel de Arte  

PRODUÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO NO FORMATO PAINEL DE PINTURA 

a) A atividade será realizada por um aluno da turma. Os materiais individuais, como, por exemplo, 
tintas e papel panamá, poderão ser retirados no Serviço de Orientação do segmento de cada unidade, 
respeitando a programação a seguir. 

Programação de retirada dos materiais 

3/8, das 8h às 11h  6º aos 9º anos (turmas do EF – matutino) 

3/8, das 14h às 17h 6º aos 9º anos (turmas do EF – vespertino) 

4/8, das 8h às 12h Ensino Médio 

 

b) A temática da composição visual deverá respeitar o tema da Semana Cultural. 

c) O aluno deverá entregar o Painel de Arte apenas nos dias indicados na programação. 

Programação de entrega do Painel de Arte 

26/8, das 8h às 11h  6º aos 9º anos (turmas do EF – matutino) 

26/8, das 14h às 17h 6º aos 9º anos (turmas do EF – vespertino) 

13/8, das  8h às 12h Ensino Médio 

 

d) A composição visual deverá apresentar harmonia entre as cores, clareza na figuração, uso adequado 
e equilibrado do espaço. O resultado visual, ou seja, o acabamento também será avaliado. 

e) O painel poderá ser feito com uso de stencil, ou seja, molde elaborado com antecedência, recortado 
em papelão com a imagem das figuras que serão pintadas. 

f) Não poderá ser usado, de forma alguma, tinta em spray, ou seja, o Jet. 
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g) Os critérios de avaliação serão: 

 coerência temática; 

 criatividade; 

 aspecto formal: harmonia e equilíbrio; 

 aspecto visual: acabamento; 

 cumprimento das normas. 

h) Cada aspecto dos critérios de avaliação valerá até 10 pontos. 

i) Não haverá justificativa dos jurados nem da Comissão Organizadora, referente à pontuação 
atribuída a cada quesito para as apresentações, mesmo mediante a entrega de recurso. 

ix. Simulado  
a) O simulado é uma avaliação objetiva. Cada série terá uma avaliação específica, que abordará 

conteúdos estudados ao longo do semestre letivo.  
b) Deverão participar dos simulados todos os alunos de cada turma. As ausências acarretarão queda 

na média da turma, pois cada falta será contabilizada como nota zero. 
c) Os simulados serão realizados no dia 30 de junho (EF e EM), quarta-feira, no turno regular, das 8h 

às 15h. Nesse dia, não haverá atividade presencial dos citados segmentos nas unidades. 
d) O simulado será realizado na plataforma Plurall para os 6º, 7º e 8º anos e na plataforma Loope para 

o 9º ano e o Ensino Médio. 
e) Serão atribuídos, nessa prova, até 50 pontos, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑁 = %acerto da turma × 50 
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VI. Pontuação Final e Nota 
a) Os pontos marcados pela turma, em cada competição, serão totalizados ao fim da Semana Cultural e 

convertidos em parte da nota de todas as disciplinas no 3º período, de acordo com a seguinte tabela 
(D.A. = média das demais avaliações). 

Percentual (x) do total de pontos 
obtidos pela turma 

Cálculo da nota do período 
(3º período) 

0% ≤ 𝑥 ≤ 30% D.A 

30% < 𝑥 ≤ 60% 0,5 + D.A 

60% < 𝑥 ≤ 80% 0,7 + D.A 

80% < 𝑥 ≤ 90% 1,0 + D.A 

90% < 𝑥 ≤ 95% 1,2 + D.A 

𝑥 > 95% 1,5 + D.A 

b) O aluno que sofrer sanção disciplinar, durante o período da Semana Cultural, NÃO TERÁ A NOTA 
ACRESCIDA DA PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELA TURMA. 

c) O aluno só receberá a pontuação final da Semana Cultural, conforme mostrado na tabela, se tiver 
participado das provas Conheça Brasília e Simulado. A ausência em uma dessas atividades, sem 
justificativa validada pelo Serviço de Coordenação e pela Orientação Pedagógica, fará com que a nota 
do 3º período dele não tenha acréscimo da pontuação obtida na Semana Cultural. 

d) As disputas da Semana Cultural deverão ser formatadas entre as classes. 
e) Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora/Coordenação. 

VII. Professores Responsáveis 
 Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Prof. Marcos Kanso 

 Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias: Prof. Paulo Macedo 

 Provas de Matemática e suas Tecnologias: Profa. Shalimar e Prof. Carlos Sérgio 

 Provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Profa. Patrícia  

 Provas de Educação Física e esportes: Prof. Carlos Roberto 

 

VIII. Recursos à Coordenação 
Caso alguma equipe julgue ter sido prejudicada durante as atividades, deverá acessar o link: 

https://forms.gle/go5Hc6QiC7bMpQ34A e preencher o formulário de recursos, que será apreciado por 

professores que compõem a Comissão Organizadora, um professor da disciplina de Convivência Ética, 

um orientador e/ou coordenador de segmento e representantes dos alunos. Os recebimentos dos 

recursos encerram-se no dia 10 de setembro, sexta-feira, às 18h. 


