
Prova: Profissões dos meus sonhos 
Pontuação: 100 % participantes - 200 Pontos          
                     75% participante - 170 Pontos             
                     50%  participantes -  150 Pontos  
                     Menos de 50% de participação - 100 Pontos 
Prazo de Entrega: até 08/12/2020 – 15h 
 
Arrumem os cenários, preparem as roupas maneiras e nos mostrem os 
caminhos profissionais dos seus sonhos! Queremos te ajudar nesta jornada! 
Cada integrante das equipes deverá tirar uma fotografia que represente a 
profissão que deseja seguir para a sua vida. E claro: todos os integrantes da 
equipe deverão ter as suas fotografias postadas nos seus respectivos feeds do 
Instagram. Sigam as instruções desta prova, conforme as regras a seguir. 
 
1) Todos os integrantes das equipes deverão se vestir, criar um cenário e tirar 
uma fotografia da profissão que deseja seguir para a sua vida, identificando na 
legenda a profissão. 
2) Todas as fotografias devem ser postadas nos Instas das equipes até terça-
feira (dia 08/12/2020), às 15h.  
3) Na terça-feira (dia 8/12/2020) às 15h vamos verificar todas as contas do 
Instagram e contabilizar se todos os integrantes realizaram a tarefa. Pontua a 
equipe em que todos os integrantes tiveram as suas fotos postadas no feed. 
4) Não serão contabilizados nesta atividade a quantidade de likes em cada 
postagem, mas sim, se todos os integrantes das equipes realizaram a atividade. 
5) É claro, ao postar, todos devem marcar @unifebe para que possamos 
acompanhar as imagens que foram postadas no feed. 
6) Somente serão computadas as imagens que estiverem nos feeds, ok? As 
equipes até podem publicar nos stories, desde que sejam postadas (até o prazo 
descrito acima) no feed de cada equipe da gincana. 
7) Lembrem-se! Todos os integrantes das equipes deverão ter as suas fotos 
postadas nos seus respectivos Instas.  
8) As fotos são individuais, bem como as postagens que devem ser realizadas 
no feed. Se preferirem, vocês podem postar as fotografias em formato carrossel 
do Instagram. 
 
Boa sorte! 
 


