
 
 
Atividade cultural “Semana da Festa Nacional Francesa” Aliança Francesa  
 
#SemanadaFestaNacionalFrancesa  
A @aliancafrancesasp desafia você a participar da Semana Nacional Francesa participando do Quiz de 
conhecimentos gerais sobre a França. 
 
Como participar? 
 
Preencha o formulário com suas informações. Esta inscrição será necessária para a primeira etapa no dia 07 
de julho de 2020, às 17h30. Os selecionados na primeira fase participarão na fase final: 14 de julho de 2020, 
às 17h30.  
 
Utilizaremos a plataforma Zoom e Kahoot para realizar o Quiz. Será necessário o uso de dois dispositivos 
para participar. Recomendamos o uso de um computador e um celular. Condições de participação: Maior de 
18 anos 
 
Como participar? 
- Realizar inscrição para a primeira fase de seleção do dia 7 de julho às 17h30. As inscrições fecham o dia 
07/07, às 12h. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WVZH1xyGMkWr_zfdiAnsJWFaTU2T8KhMtQZQ45Y3
B-NUQ1lOVkM3UlRWUjdKNkhSQzNYSkk0N01WSi4u 
 
- Os participantes receberão o convite para poder acessar ao Zoom  
- A atividade é reservada para pessoas maior de 18 anos.  
- Os finalistas receberão um e-mail pela Aliança para participar a final o dia 14 de julho às 17h30  
 
Condições de participação 
- O concurso é aberto ao público em geral. 
- O participante deverá utilizar dois dispositivos (o computador para acessar o Zoom e o smartphone para 
entrar no Kahoot)  
- A etapa final será aberta ao público  
 
Critérios de avaliação 
- O número de pontos obtidos pelo Kahoot.  
 
Disposições gerais 
- O envio da inscrição implica na aceitação completa das condições de participação descritas aqui 
-  A inexatidão de informações, falsificação, tentativa de fraude, declarações falsas ou irregulares em 
quaisquer documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o/a candidato/a, anulando-se todos 
os atos da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WVZH1xyGMkWr_zfdiAnsJWFaTU2T8KhMtQZQ45Y3B-NUQ1lOVkM3UlRWUjdKNkhSQzNYSkk0N01WSi4u
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- O/a candidato/a autoriza a divulgação e publicação de dados e imagens pessoais para a promoção do 
Concurso nos meios de comunicação da AF e do LCB, bem como na imprensa 
- No caso de desistência ou falecimento de um dos/as selecionados/as, o/a mesmo/a será substituído/a 
pelo/a candidato/a que tiver se classificado/a na posição seguinte  
 
 
Dúvidas podem ser encaminhadas para afpegadogico@aliancafrancesa.com.br ou via nossas redes sociais 
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