
 
 

 
 
 
 

Ficha de Inscrição - 7ª edição - 11 e 12 de dezembro de 2018. 
 

 
Nome:____________________________________________________________________ 
Ano/Série e Turma:____________ Unidade:_________________________ 
Em caso de convidado externo - Colégio: _____________________ 
Em caso de ex-aluno - Unidade: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Telefone: (   )_______ -________ 
 
Sala escolhida: 
 
(  ) Sala Saxã              (  ) Sala Bretã 
(  ) Sala Vikings          (  ) Sala de magia 
(  ) Sala da igreja        (  ) Torre do Castelo 
 
 
O FEP deste ano terá como tema as invasões vikings na Bretanha, no século VIII. Serão seis                 

salas que estarão totalmente conectadas, com objetivos específicos em cada uma delas.  
 
Para participar do evento, o aluno deve escolher uma das salas abaixo, de acordo a categoria 
desejada e seguindo as seguintes regras: 
 
Distribuição de vagas e comitês 
Serão disponibilizadas 135 vagas para alunos do Colégio Pentágono (45 vagas por unidade) e 10               
vagas* para alunos convidados ou ex-alunos, conforme descrição abaixo: 
 

● Sala Saxã: organizada em três clãs em disputa por centralização política (mínimo de 12 e               
máximo de 30 membros). Aberta a qualquer participante. Terá como objetivo se defender das              
invasões vikings e tentar construir um grande reino, apesar das diferenças. 
 

● Sala Bretã: organizada em três clãs em disputa por centralização política (mínimo de 9 e               
máximo de 30 membros). Aberta a qualquer participante. Terá como objetivo se defender das              
invasões vikings e tentar construir um grande reino, apesar das diferenças. Nesta sala, a              
comunicação será obrigatoriamente em inglês. 
 

● Sala Vikings: organizada em três clãs em disputa pela hegemonia e glória na guerra (mínimo               
de 9 e máximo de 30 membros). Aberta a qualquer participante. Estes três clãs precisam               
planejar e garantir uma invasão bem sucedida e construir um novo território viking na ilha da                
Bretanha, garantindo a permanência da religião nórdica. 
 

● Sala de magia: Ordens de diversos grupos de magia que pertencem a vários reinos da               
Bretanha (mínimo de 10 e máximo de 12 membros). Limitados a alunos do EM. Nesta sala,                
os participantes pertencem a diversas ordens mágicas e precisam garantir a sobrevivência            
da magia e do paganismo frente ao avanço do cristianismo. Deverão também enfrentar             
problemas internos e se preparar para as invasões vikings. Os desafios apresentados            

 



 

exigem conhecimento aprofundado de biologia, química, física e matemática. 
 

● Sala da Igreja: diversas linhas do cristianismo em formação em luta para construir uma              
doutrina mais sólida e converter os pagãos (Concílio de Nicéia I e II) (mínimo de 8 e máximo                  
de 20 membros). Sala indicada para aqueles que têm interesse em teologia e filosofia. 

 
● Torre do Castelo: local onde escribas e bardos irão escrever e contar a história do FEP                

(mínimo de 2 e máximo de 8 membros). Para se inscrever como escriba, deve-se percorrer               
todas as salas e construir uma narrativa histórica, contando os feitos e conquistas de todos               
os personagens. Para ser um bardo, o aluno deve ser capaz de construir canções que               
retratam a glória de personagens (necessário trazer instrumento musical de casa). 

 
Premiação: será premiado um aluno por sala (seis, no total), eleito pelos seus próprios participantes, 
a partir de critérios apresentados no dia do evento. 
 
Caracterização: sugerimos que os alunos participantes caracterizem-se de acordo com a época, 
personagem e sala. A vestimenta é opcional. Para incentivar imersão no contexto do evento, será 
realizado um concurso de fantasias e o ganhador será eleito de acordo com votação dos 
participantes do FEP. 
 
* Reservamos 10 vagas para alunos de outros colégios e/ou ex-alunos, sendo 2 (duas) em cada sala. 
A escolha deverá ser realizada no ato da inscrição por meio do preenchimento desta ficha, que deve 
ser enviada para o e-mail tesouraria.caiubi@colegiopentagono.com. Vagas serão preenchidas de 
acordo com data/horário de recebimento do e-mail. O valor da inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais) 
e deverá ser pago no dia do evento, na tesouraria da unidade Morumbi. Não será oferecido serviço 
de transporte. 
 
Programação:  
 
Dia 11 de Dezembro: 
13h30 às 14h00 - abertura 
14h00 às 15h30 - 1ª sessão 
15h30 às 15h45 - coffee break 
15h45 às 17h00 - 2ª sessão 
17h00 às 17h15 - coffee break 
17h20 às 18h00 - fechamento do primeiro dia 
 
Dia 12 de Dezembro: 
08h00 às 10h00 - 3ª sessão 
10h00 às 10h30 - coffee break 
10h30 às 12h30 - 4ª sessão 
12h30 às 13h30 - almoço 
13h40 às 16h00 - 5ª sessão (encaminhamento final) 
16h00 às 16h15 - coffee break 
16h20 às 18h00 - panorama dos comitês/resoluções/entrega da premiação 
18h00 às 19h00 - confraternização 
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