
 

 
         COLÉGIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
             “Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus” 
   

Cronograma das atividades da Gincana 2019 – EFII e EM 

Dia 19 de outubro – de 8h às 12h30 

Horário Atividades no Ginásio 
8h – 8h30 Organizar-se no local indicado no ginásio para a chamada. 

8h30 Acolhida, oração e sorteio dos prêmios da matrícula.  

8h50 Despedida dos pais e alunos do acantonamento (Ensino Fundamental) e início das 
atividades da Gincana do Segmento III 

8h55 Quem tem ganha ponto... (VAI VALER MUITOOOO), preparem a mala com muitos objetos! 

9h - 9h30 TAREFA: MINHA EQUIPE É SHOW (tem que preparar antes) 
Nesta tarefa, as equipes devem apresentar uma música (somente canto à capela), cantada 
por um ou mais alunos da equipe (sem nenhum instrumento). A música não deve ser 
original, vocês terão que escolher alguma que já existe e que aborde um dos temas:  
valorização da vida, do amor ao próximo, à família ou aos amigos. Pode ser em português 
ou inglês.  
VALOR: 0 a 10.000 

9h30 – 9h40 TAREFA: MEU IRMÃO GÊMEO (tem que preparar antes) 
O padrinho da equipe ou madrinha da equipe deverá ter um aluno gêmeo na sala, ou seja, 
cada equipe deverá ter alguém que se vista com roupas iguais a do professor e repita 
mesmo gestos e falas. Será avaliado somente a parte física por meio de um desfile de 
entrada do aluno/professor. O professor deve estar presente neste dia e ser colocado ao 
lado do seu gêmeo. Veja a abaixo qual professor estará presente sábado acompanhando 
sua equipe. 
VALOR: 0 - 10.000 

6º A Thaís e Eni 8º/9ºC Patrícia e Patrícia 

6º C Débora 1º A Elvis e Vitor 

7º A Nara 2º A Thasmane e Lucas 

7º C Marcos 3º A Jacke, Hamilton e João Marcelo 

8º/9ºA Cida e Marcos   
 

9h40 – 10h10 INTERVALO – A cantina estará aberta. Solicitamos que adquira sua ficha de lanche na 
sexta-feira dia 18/10 para que seja atendido com agilidade. 

10h10 – 10h30 TAREFA COM PROFESSOR: COME TUDO, VIU MENINO! 
VALOR: 10.000 

10h30 -11h TAREFA: PINGA QUE VAI! 
VALOR: 10.000 

11h - 11h30 TAREFA: ASSOPRA E ABANA 

VALOR: 10.000. 
11h30  -12h TAREFA: PEGA BOLA 

VALOR: 10.000 

12h -12h30 TAREFA: FANTASMA DA OPERA 

VALOR: 10.000. 
12h30 ENCERRAMENTO 

 

Vai ser muito bom! Sábado, reunir os amigos, 

e poder trazer um convidado! Mas atenção, o 

convidado deverá se identificar na portaria e 

só entrará se o nome constar na lista, ok! 

Portanto, você deverá informar nome 

completo do seu convidado até sexta, às 9h 

no balcão do SAE com a Josi ou a Rosi. 

NA SECRETARIA 

Ganhe descontos!!! 


