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Gincana Cultural
e Esportiva 2022
INTRODUÇÃO

MARGIE'S TRAVEL

Iniciamos a Gincana Cultural e Esportiva 2022 e

M

nos colocamos diante da temática da Campanha
da Fraternidade, que aborda o tema social:
“Fraternidade e Educação”. Por meio do estudo
e

do

esclarecimento

sugerido

nas

diversas

atividades que serão realizadas, basearemos toda

nossa gincana.
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Gincana Cultural
e Esportiva 2022
CONS IDE RAÇÕE S

MARGIE'S TRAVEL

No decorrer da gincana, evidenciaremos a

M

proposta

de

ensino-aprendizagem

fundamentada no tema da Campanha da
Fraternidade em questão, fazendo uma
reflexão a partir da perspectiva: “Fala

com sabedoria e ensina com amor”.
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Gincana Cultural
e Esportiva 2022
AVA L I A Ç Ã O / P R E M I A Ç Ã O

MARGIE'S TRAVEL

Nossa gincana será dividida em etapas listadas a seguir. Leia com

M

atenção cada parte do cronograma e observe como será a
atuação em equipe e individual a partir de agora em cada uma das
etapas.

IMPORTANTE: as notas referentes às atividades corresponderão a 4,0 (EF) e 3,0 (EM) que
serão lançados no 3º trimestre de 2022, em TODAS AS DISCIPLINAS.
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PONTUAÇÃO NA NOTA

MARGIE'S TRAVEL

ENSINO FUNDAMENTAL
Divisão da pontuação (será dada
individualmente) 4,0 pontos:

M

ATIVIDADES

NOTA

1) Atividades
lúdicas
2) Participação
na Festa Junina

1,0

3)Cultural e
Esportiva

1,0

4) Formativo

1,0

0,5

0,5

PONTUAÇÃOGINCANA

ENSINO MÉDIO
Divisão da pontuação (será dada
individualmente) 3,0 pontos:
ATIVIDADES

NOTA

PONTUAÇÃO GINCANA

- Tarefa surpresa e Tarefa
pastelão(auxílio/participação).
- Participar da atividade artística
(dança), das doações, da festa, das
atividades propostas relacionadas à
festa.
- Espírito esportivo, participação e
organização.

1) Atividades
lúdicas

0,5

- Tarefa surpresa e Tarefa pastelão
(auxílio/participação)

2) Participação
na Festa
Junina

0,5

3) Cultural e
Esportiva

0,5

- Participar da atividade artística
(dança), das doações, da festa, das
atividades propostas relacionadas à
festa.
- Espírito esportivo, participação e
organização.

- Presença em todos os dias de
gincana.
- Uso do uniforme.

4) Formativo

1,0
0,5

- Presença em todos os dias de
gincana.
- Uso do uniforme

MARGIE'S TRAVEL
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FAIXAS

DIVISÃO DASTURMAS PARA AS ATIVIDADES

Faixa I

Turmas: 6ºA, 6ºB e 6ºC

Faixa II

Turmas: 7ºA, 7ºB e 7ºC

Faixa III

Turmas: 8ºA, 8º B e 9ºA

Faixa IV

Turmas: 1ª A, 2ª A e 3ª A
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Descrição das
atividades
1. Atividades lúdicas

MARGIE'S TRAVEL

Atividade

M

Data

Tarefa Surpresa, Tarefa Pastelão e Tarefa Meses de abril,
Explosiva, essas são atividades lúdicas, maio, junho,
dizem respeito a todas as brincadeiras e julho e outubro.
tarefas que realizaremos no decorrer da
gincana.
Abertura oficial da Gincana Cultural e Dia 07/07
Esportiva
Gincana Esportiva
Dias 07 e 08/07
Gincana Cultural

Dias 21 e 22/10
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Descrição das
atividades
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1. Atividades acadêmicas

M

Inscrição da equipe: valor de R$ 5,00
(cinco reais) por aluno. Efetivar
pagamento no balcão da Biblioteca
com a Vitória
Atividade cumprida: 5000 pontos
Atividade não cumprida: ZERO
Pontuação para nota: (entra no
quesito formativo)

Até dia 13/04
(quarta-feira).

MARGIE'S TRAVEL
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Descrição das atividades

Banner: confeccionar para abertura da gincana. Deve trazer o nome da equipe, o TEMA da Campanha da
Fraternidade 2022, e uma imagem que remeta ao nome da Equipe. O banner deverá estar pronto para a
abertura da gincana, porém, cada turma receberá ficha própria para fazer o esboço e entregar dia 13/05,
no SAE.
A atividade será avaliada em 1000 pontos (entrega da logo do banner).
A atividade será avaliada de 0 a 5000 pontos (na abertura à noite).
Atividade não cumprida: ZERO
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Descrição das atividades

MARGIE'S TRAVEL

Participação de todos: por se tratar de uma atividade escolar
realizada em dias letivos, não será permitido que alunos
não participem, pois a gincana é uma das avaliações do 3º
trimestre.

M

Será realizada a chamada todos os dias da Gincana Cultural e
Esportiva. A turma que possuir alunos faltosos e não
apresentar justificativa plausível (doença infecto contagiosa)
não receberá a pontuação de 1000 pontos por dia de
atividade (isso inclui dias da gincana esportiva e cultural).
Não serão justificativas para falta: viagens no período de aula
(gincana); doenças de terceiros. Outros casos poderão ser
avaliados pela comissão.

Atividade cumprida: 1000 pontos por dia (total 4000 pontos)
Atividade não cumprida: ZERO por dia, para toda a equipe
Pontuação para nota: entra no quesito formativo
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Descrição das
atividades

M

Nome da equipe: o nome da equipe pode ser
escolhido livremente, obedecendo o espaço de
formação em que nos encontramos. Horário de
entrega: no turno em que sua equipe estuda no
balcão do SAE.
Atividade será avaliada de 0 a 1000 pontos
(entrega) e a avaliação do nome valerá de 0 a
2000 pontos.
Atividade não cumprida: ZERO
Dia 11/05 (quarta-feira).

MARGIE'S TRAVEL
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Descrição das
atividades
Grito de Guerra: o grito de guerra pode ser
uma paródia ou música original, e deverá ser
utilizado somente no momento do desfile da
sua equipe no dia da apresentação das chefes
de torcida.
Importante:
Entregar a letra digitada da música para
avaliação no turno em que sua equipe estuda,
no balcão do SAE.
A atividade será avaliada por ser entregue:
1000
A atividade será avaliada no dia da
apresentação de 0 a 5000 pontos.
Atividade não cumprida: ZERO
Dia 18/05 (quarta-feira)
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Descrição das
atividades

M

Todos tirando no mínimo 7,0 em
todas as disciplinas da A2 do 2º
trimestre: ganha a equipe de Ensino
Fund. II que possuir todas as notas de
A2 igual ou maior que 7,0, em todas
as disciplinas.
A atividade será avaliada em
50.000 (cinquenta mil pontos).
Atividade não cumprida: ZERO
Semana de 23/08 a 30/08
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Descrição das atividades
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Blocos com bilhetes premiados: Ao longo do mês de maio e início de junho,
você e sua equipe deverão vender a quantidade de blocos de bilhetes
premiados relativo ao número de alunos da sua equipe para conquistarem a
pontuação designada para esta etapa. Por exemplo: Se a equipe “X” possui 30
alunos, deverá vender 30 blocos de bilhetes premiados.
Importante: será feita a média proporcional por número de blocos extras
vendidos da equipe, para que uma equipe de 19 alunos não seja prejudicada
por outra de 37, por exemplo.

M

Atividade cumprida:
- 30.000 pontos (para quem vender tudo e acertar até quinta-feira dia 23/05)
- 20.000 pontos (para quem vender tudo e acertar até segunda-feira dia 30/05)
- 10.000 pontos (para quem vender tudo e acertar até o dia 09/06 às 17h)
Atividade não cumprida: menos 5.000 pontos de participação para equipe.
Atividade com Tarefa explosiva: haverá para essa atividade tarefa explosiva
com blocos extras.

Participação
na Festa Junina
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Descrição das atividades

MARGIE'S TRAVEL

Atenção! Assim que a turma completar o número de blocos vendidos por
aluno da equipe, poderá solicitar blocos extras, obedecendo:

M

1. Ao solicitar nº “X” de blocos, eles deverão ser vendidos de forma
completa (não podem ser devolvidos bilhetes ou blocos extras, caso
aconteça, será descontado o valor de 1000 pontos por bloco devolvido);
2. Cada bloco extra, completo, vendido, garantirá a sua equipe os pontos
divulgados na hora cívica da semana (lembrar que será feita a proporção
no final);
3. Sua equipe conta com mais uma vantagem: Ganha 2000 pontos aquela
que mais vender blocos extras, completos, na sua Faixa.

Participação
na Festa Junina

17

Descrição das
atividades

MARGIE'S TRAVEL

Entrega da música da dança para festa junina: enviar
para o e-mail da informática
(informatica@perpetuosocorro.com.br), aos cuidados de
Glayce e Renata, informando turma (ou turmas) e nome
da equipe. Obs.: enviar até às 17h, do dia 25/04.

M

Sobre a música: cada equipe deverá escolher uma
música que estabeleça relação com o tema escolhido
para sua equipe ou que se aproxime do tema (veja no
próximo quadro o tema). Atenção! Não serão permitidas
músicas que não condizem com o nosso espaço
acadêmico; não utilizar música estrangeira neste ano.
Atividade cumprida (envio na data correta, não enviar
antes): 2000 pontos.
Atividade não cumprida: ZERO e não será permitida à
equipe dançar.
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Descrição das
atividades

M

Doações: gentileza com os outros é a cola
que conecta a felicidade individual com
comunidades maiores e com o bem-estar
social. Dar aos outros nos ajuda a
nos conectar com pessoas e supre uma das
necessidades básicas humanas: relacionarse. Portanto, mais uma vez, realizaremos
uma sequência de tarefas, a partir das
próximas
semanas,
que
estarão
relacionadas à doação, e pedimos a todos
que se sentem à vontade, que doem, e
àqueles que não se sentem, que fiquem
tranquilos, pois essa tarefa não interferirá na
NOTA, somente na pontuação da equipe. Ao
lado, apresentamos as datas e as doações
solicitadas.
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Descrição das atividades
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Danças da festa junina

M

1. Apresentação de dança típica junina.
2. O número de alunos envolvidos será determinado pela equipe e pelos
padrinhos, pois a comissão julga que não é o número que determinará a
pontuação, e sim, a qualidade da apresentação, portanto, a equipe poderá
escolher, desde um solo, a uma apresentação em grande grupo.
3. A música será escolhida pela equipe, tem que ser música brasileira.
4. O figurino, acessórios, etc, devem compor a ideia do tema junino.
5. A criatividade para que a dança da sua equipe vença esta etapa da gincana é
muito importante.
6. A apresentação tem o tempo de 10min (incluindo organização, dança e
música).
7. Qualquer equipe que estourar o tempo será desclassificada desta atividade.
Importante: será válido o cronômetro dos jurados.

Atividade cumprida: de 0 a 30.000 pontos
Atividade não cumprida: ZERO
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Descrição das atividades
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Danças da festa junina
Apresentação dia 11/06
(sábado)

M

IMPORTANTE:
A coreografia de cada equipe será ensaiada
única e exclusivamente durante as aulas de
Educação Física, a partir do dia 25/05. O
professor de educação física é o
responsáveis pelas danças junto às equipes.
O padrinho ou madrinha da equipe, se achar
necessário, e tiver aula para tal, também
poderá ensaiar a equipe. Não é permitida a
ajuda de terceiros no ambiente escolar.
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DIAS
07 e 08 /07

M

GINCANA
ESPORTIVA
GINÁSIO/QUADRA
MATUTINO e VESPERTINO
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Gincana
Esportiva

M

Desfile
de
abertura
no dia
07/06

Toda a turma participará do
desfile de abertura do evento
que será ensaiado pelos
professores de Educação
Física. Toda equipe deverá,
na entrada do desfile carregar
o banner que a identifique;
com uma música escolhida
pela equipe (dentro dos
padrões aceitáveis).
Valor: de 0 a 5000
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Gincana Esportiva
Hino

MARGIE'S TRAVEL

Atividades:

M

Cantar o Hino Nacional Brasileiro
Perde 1.000 pontos por aluno que
atrapalhar.

Times de futsal, queimada, vôlei e pique
bandeirinha
respeitarão
as
regras
Queimada
divulgadas pelos professores, obedecendo
as possíveis adaptações.
Futsal
Importante: se sua equipe estiver jogando
somente para completar a tabela, não
Pique
valerá ponto, caso vença.
bandeirinha Atenção: não pode haver empate nas
modalidades, neste caso, por não haver
Vôlei
tempo suficiente para desempate, as duas
equipes ficam sem pontuação.
Valor: 3.000 pontos jogo vencido
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Gincana Esportiva

MARGIE'S TRAVEL

Chefes de
torcida

M

Tema deste ano: Vídeo clip de danças
- FITDANCE (Atenção ao tipo de
música escolhida, letra e movimentos
da dança para não perder ponto ou
sua equipe ser desclassificada. O
vídeo da dança escolhida deverá ser
mostrado antes para Orientadora).
Dia 10/05 – mostrar vídeo à
coordenação ou orientação.
Dia 16/05 - enviar para o e-mail da
informática o link do vídeo e música.
Valor: de 0 a 20.000 pontos a apresentação
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Gincana
Esportiva

MARGIE'S TRAVEL

Mascote

M

Ter uma mascote (pessoa da
equipe
fantasiada)
que
faça
referência ao nome da sua equipe,
além disso, a mascote deverá
desfilar a frente da equipe no dia
abertura. A pessoa só tem
obrigação de ficar fantasiada no
primeiro dia de atividade, ou seja,
durante a abertura da gincana.
Valor: 0 a 5.000

MARGIE'S TRAVEL
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IMPORTANTE:
1- O aluno poderá participar de mais de uma modalidade, se
necessário para sua equipe. Cabe apenas a comissão julgar
certos casos particulares. Será montado um time de cada
modalidade por equipe. Na Gincana Esportiva, pode-se ter
equipes mistas.
2- Padrinho ou madrinha de equipe: estes não poderão
participar de jogos; podem participar das danças, quando
presentes, DEVERÃO auxiliar na organização da equipe.
3- Haverá pontuação do 1º ao último lugar para todos os
times, obedecendo a ordem de colocação do time que mais
somar vitórias.
4- É expressamente proibido o uso de jeans nesta etapa da
gincana
para
os
momentos
de
jogos
ou
bermudas/calções/calças que não sejam a do uniforme.
Importante: equipe com aluno sem uniforme perde 1000
pontos a cada ocorrência nesta etapa. Obs.: podem ser
utilizados os uniformes das escolinhas, coletes da escola e
dos treinos, quando necessário.
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ATIVIDADE
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ABERTURA DA GINCANA E
APRESENTAÇÕES 07/07

M

• 7h20 (concentração do lado de fora
do ginásio)
• 7h30 (desfile das equipes)

• 7h50 (palavra da Diretora)
• 8h (Hino)

• 8h10 (posicionar-se na
arquibancada para a chamada)

CHEFES DE TORCIDA
(apresentações) 07/07
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h10 - 6º A
8h20 - 6º B
8h30 - 6º C
8h40 - 7º A
8h50 - 7ºB
9h - 7ºC
9h10 - 8ºA
9h20 - 8ºB
9h30 - 9ºA

• 9h40 – 1ªA
• 9h50 às 10h20
Intervalo
• 10h20 – 2ªA
• 10h30 – 3ªA
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ATIVIDADE

MARGIE'S TRAVEL

JOGOS (queimada)
07/07

M

10h40 – 12h40
Faixa I e II – queimada
(ginásio)
Faixa III e IV – queimada
(quadra)

JOGOS (futsal e vôlei)
07/07
14h (chamada)
14h10 (início dos jogos)
16h às 16h30 INTERVALO
16h30 às 18h (continuação dos
jogos)
Faixa I e II – futsal (quadra)
Faixa III e IV – vôlei (ginásio)
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ATIVIDADE
JOGOS DIA 08/07

MARGIE'S TRAVEL

• 7h20 (chamada)

M

IMPORTANTE
1- todos os times devem ser mistos (a
não ser que haja acordo entre as
equipes para que sejam híbridos);

• 7h30 (início dos jogos)

• 9h50 às 10h20 INTERVALO
• 10h20 às 11h50 (continuação dos
jogos)
Faixa I e II – futsal e pique-bandeirinha
(ginásio)
Faixa III e IV – futsal (quadra)

2- foi decidido que cada jogo ganho
valerá 3.000 pontos;

3- foi decidido que a turma que tiver
mais jogos ganhos receberá 20.000, a 2ª
10.000, a 3ª 5.000 e a 4ª 2.500.
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DIAS
21 e 22 /10

M

GINCANA
CULTURAL
GINÁSIO/QUADRA
MATUTINO e VESPERTINO
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Gincana Cultural
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Dia 21/10 – sexta-feira
- Concentração dos alunos no ginásio (7h20)
- Chamada (7h20 –7h30)
- Atividades lúdicas (7h30 – 9h50)
- 9h50h às 10h20 INTERVALO
- Atividades lúdicas (10h30 – 11h)
- Tarefas Pastelão (11h30 – 12h20)
- Tarefa surpresa e encerramento (12h20)

M
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Gincana Cultural
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Dia 22/10 – sábado letivo
- Concentração dos alunos no ginásio (8h)
- Chamada (8h – 8h10)
- Atividades lúdicas (8h10 – 9h50)
- 9h50h às 10h20 INTERVALO
- Atividades lúdicas (10h30 – 11h50)
- Encerramento e informações gerais (11h50 – 12h)
- Os recursos deverão ser entregues, em ficha própria, à coordenação (até às
11h50).

M

MARGIE'S TRAVEL
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- Divulgação das campeãs de
cada faixa.

Dia 1º de
novembro

-Divulgação das notas (pontos Dia 08 de
do 3º trimestre) a serem
novembro
lançadas para cada aluno.
- Passeio das equipes
campeãs.

Dia entre 11 e 29
de novembro

MARGIE'S TRAVEL
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UNIFORME
O uso do uniforme da Gincana é obrigatório. Cada aluno deverá pagar o valor de R$ 37,00 (trinta e
sete reais) pela camiseta. O valor deve ser entregue ao padrinho da equipe até o dia 06/05.
Pontuação: 5.000 pontos para o cumprimento em dia da tarefa
Importante: não colocamos patrocinador na camiseta, essa pratica acaba aumentando o valor da
camiseta. A lista para a escolha do tamanho da camiseta de cada aluno será passada de 04 a 08/04.
Ensino Fundamental (uniforme em dia de gincana): calça ou bermuda da escola, camiseta da
gincana, tênis e meia, agasalho de frio do colégio, se for o caso. Não é permitido o uso da camiseta da
gincana em outros momentos, salvo quando autorizado pela Orientadora; também não é permitida a
customização da camiseta. O aluno que não utilizar o uniforme adequado, nos dias da gincana, terá
descontada a nota em 0,5 décimos. A equipe perderá 1000 pontos por aluno sem uniforme a cada
ocorrência. Ensino Médio: única diferença do EF é que pode optar por calça jeans azul ou preta e sem
rasgos.
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PADRINHOS E MADRINHAS
Faixas

Faixa I

MARGIE'S TRAVEL

Faixa II

Faixa III

Faixa IV

M

Turma

Cor da camiseta

Professor(a)

6º A

VERDE LIMÃO

6º B

BORDO

Cida e Nara

6º C

AZUL ROYAL

Eni e Allegra

7º A

VERMELHO

Tatiana

7º B

AMARELO

Thaís

7º C

UVA

Bruno

8º A

TURQUESA

Jacke

8º B

LARANJA

Lucas e Vitor

9º A

MARINHO

Cléa

1ª A

VERDE ESCURO

2ª A

MELANCIA

3ª A

CINZA ESCURO

Lívia e Andréia

Elvis, Reinaldo e Guilherme
Thasmane, Hamilton e Rubens
Jacke e Nildo

MARGIE'S TRAVEL
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Quem será que vai levar o título
de ganhador da gincana 2022?

MARGIE'S TRAVEL
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No link GINCANA na página do
colégio e tenha acesso ao manual

