
REGULAMENTO II MURI GAME SHOW  
 

 O Colégio Murialdo Caxias realizará no dia 22 de outubro de 2019, terça-feira, o II Muri 
Game Show. Neste ano, devido ao número de alunos por turma, o evento acontecerá na área 
coberta do pátio. Serão instalados palco e sonorização adequada pra o evento. O evento 
acontecerá a partir das 9h30min e se estenderá até, aproximadamente, 11h50min.  
 Este Regulamento está criado para que as turmas possam entender como o evento 
acontecerá. Os casos omissos que necessitarem de decisão estão sob a responsabilidade da 
equipe organizadora do evento composta pelas Coordenações Pedagógicas e Orientadores 
Educacionais do Ensino Fundamental II e Médio.  

 
I  

Dos Participantes 
 

 Cada turma poderá participar com 3 alunos representantes e seu professor conselheiro. Caso o professor 

não esteja presente no dia, a turma pode convidar um professor que tenha essa disponibilidade, desde 

que seja um professor que atue com a sua turma.  

 Os três alunos representantes não precisam ser necessariamente os representantes de turma, vice e do 

esporte. Podem ser escolhidos outros alunos para participarem do II Game Show.  

 Os alunos e professor participantes devem ter no dia do evento uma toalha e uma camiseta do uniforme 

reserva. 

 

II 
Das Perguntas  

 Todas as perguntas são de conhecimentos gerais.  

 A pergunta é direcionada ao aluno que tocou no aparelho de som e luz. Portanto, não é possível se 

comunicar com sua equipe para obter dicas para responder, tão pouco consultar todo e qualquer recurso 

tecnológico ou livro e caderno, tão pouco a torcida ou o professor que acompanha a atividade.  

 
III 

Da Torcida 
 As turmas poderão participar com suas torcidas e serão organizadas na área coberta do pátio do Colégio 

Murialdo, onde serão demarcados os espaços para cada turma.  

 As torcidas das turmas serão avaliadas por funcionários/colaboradores do Colégio Murialdo (previamente 

definidos).  

 Os avaliadores das turmas seguirão os seguintes critérios: organização, colaboração, criatividade, grito 

de guerra e respeito a marcação do espaço de sua turma. 

 As torcidas deverão ter um “grito de guerra” para apresentar aos avaliadores. Também podem utilizar 

tambores, vuvuzelas, cartazes e  faixas. 

 Fica proibido o uso de materiais, como papel picado, confetes e afins que sujem o local das torcidas.  

 
 
 
 
 



IV 
Do funcionamento do Game 

 
 O II Muri Game Show é uma competição feita de perguntas de conhecimentos gerais.  

 A realização do Game acontece conforme a chave de jogos que terá o sorteio prévio no dia anterior ao 

evento: 21 de outubro, segunda-feira, na presença dos Orientadores Educacionais.  

 Enquanto as perguntas são lidas, os participantes devem estar com uma das mãos na orelha e a 
outra na cintura.  

 As perguntas serão lidas até o final. Porém, caso algum participante aguarde o final da leitura, e tocar no 

botão, o mesmo deverá responder a pergunta até o momento da sua leitura. Em caso de erro, já está 

automaticamente eliminado.  

 

 
 

Da Premiação 
 A turma ganhadora do Game Show receberá o prêmio de um salchipão + um copo de refri, por aluno, 

no evento “Salchipão do Grêmio Estudantil”, que acontecerá ainda no mês de Outubro no Colégio.  

 Os quatro participantes ganhadores do Game Show (alunos + professor) receberão como prêmio um 

vale-presente da GNC Cinemas, para ingresso.  

 A torcida ganhadora do Game Show (toda a turma) receberá o prêmio de um salchipão + um copo de 

refri, por aluno, no evento “Salchipão do Grêmio Estudantil”, que acontecerá ainda no mês de Outubro no 

Colégio.  

 Caso a turma ganhadora do Game Show seja também a ganhadora como melhor torcida fica 

estabelecida a entrega de apenas um salchipão + copo de refri por aluno.  

 Todos os prêmios do evento são oferecidos pelo Grêmio Estudantil do Colégio Murialdo Caxias.  

  

 

 

 

 

 


