
TIME, QUAL SEU 
GRITO DE GUERRA?
Esperamos ver muita

animação e engajamento!

Professores, sejam bem-vindos à atividade

Início da tarefa: 07/10
Fim da tarefa: 26/10
Quanto vale a atividade: 200 pontos

Tarefa Especial



O que precisam fazer?

Criem um grito de guerra da sua escola, de até 1
minuto junto com seu time de alunos! 

É muito fácil! O grito de guerra deve conter as
palavrinhas mágicas: "Estudantes de Atitude",
"Cidadania" e o nome da escola de vocês.

Depois de criar sua obra-prima (e claro, mantendo o
distanciamento social e o uso de máscara), reúnam-
se para cantar, entoar e gravar seu grito de guerra.

 

Depois de gravar, chegou a hora de postar! Para
validar a atividade, o vídeo deve ser postado no
Youtube. 

Dica: quer ter a chance da sua escola aparecer nas
nossas redes sociais? Postem o vídeo onde
preferirem: Instagram, Tik Tok, Kwai, Facebook.... e
não se esqueçam de marcar @cgegoias,
@seducgoias ou usar a hashtag
#EstudantesDeAtitude2021

Vídeo gravado. E agora?



Vídeo postado no Youtube. 
Como fazer pra comprovar?

Parabéns! Agora que vocês criaram o grito de guerra,
gravaram e postaram no  Youtube, chegou a hora de
comprovar! Enviem o link do vídeo do Youtube no
formulário. Para acessar o formulário, clique aqui

Se fez todas as etapas dentro do prazo, pronto! Em
breve o resultado da pontuação será anunciado em
nossos canais oficiais de comunicação.

 

Falando em pontuação e prazo...

A atividade inicia no dia 07/10 e os professores com
seus times têm até 26/10 para cumprirem a tarefa,
enviando o link do Youtube pelo formulário.

O time cumpriu todas as etapas da atividade
dentro do prazo? Recebe 200 pontos! 

Atenção: A quantidade de alunos na gravação fica a
critério dos professores. Nossas únicas quatro regras
são: manter o distanciamento social, usar máscara;

enviar o link da postagem no Youtube e se
DIVERTIREM!

https://forms.gle/Vwpe39qpib5Ho4PeA

