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GINCANA CULTURAL, VIRTUAL E ESPORTIVA – 2020 

 

 

 

Ensino Fundamental II e médio 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Iniciamos a Gincana Cultural e Esportiva 2020 e nos colocamos diante da temática da pandemia, e do 
vírus covid-19. Por meio do estudo e do esclarecimento sugerido nas diversas atividades que serão 
realizadas, basearemos toda nossa gincana.   

 
2. CONSIDERAÇõES  

 
         No decorrer da gincana, evidenciaremos a proposta de ensino-aprendizagem fundamentada no 

tema da desta doença que parou o mundo, fazendo uma reflexão a partir da perspectiva: “A vida 
vale muito mais!” 
 

3. AVALIAÇÃO/PREMIAÇÃO 
 

Nossa gincana será dividida em etapas listadas a seguir. Leia com 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 pontos que serão 
lançados no 3º trimestre de 2020, em TODAS AS DISCIPLINAS. 

           
     
          Divisão da pontuação (será dada individualmente). Para o aluno conquistar os 4,0 pontos: 

 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
NOTA 

PONTUAÇÃO 
GINCANA 

1) Atividades lúdicas 1,0 - Tarefa surpresa e Tarefa pastelão (auxílio/participação). 

2) Participação  0,5 - Participar das atividades propostas ao longo do período 
remoto e também presencial. 

3) Gincana Cultural, 
Virtual e Esportiva  

1,0 - Espírito esportivo, participação e organização. 

4) Formativo 1,0 - Presença em todos os dias de gincana (assim que 
retornarmos presencialmente) 

0,5 - Uso do uniforme (assim que retornarmos 
presencialmente) 

 

ATENÇÃO: nota é diferente de equipe vencedora. 

 

 

*Tarefa Surpresa (semanal) *Tarefa Pastelão (nos dias de gincana) 

Tipo 1      0 – 2000 pontos Tipo 1         0 – 2000 pontos 

Tipo 2 0 – 2000 pontos Tipo 2 0 – 2000 pontos 

Tipo 3 0 – 4000 pontos Tipo 3 0 – 4000 pontos 

Tarefa explosiva (a qualquer hora) Pontuação surpresa 
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4. DIVISÃO DAS TURMAS PARA AS ATIVIDADES 
 

 

FAIXAS 

Faixa I Turmas: 6ºA/B/C e 7ºA/C 

Faixa II Turmas: 8ºA/C e 9ºA/C 

Faixa II Turmas: 1ª A, 2ª A e 3ª A 
 
 
 
 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ e-mail das tarefas virtuais 
 
Foi criado um e-mail para as tarefas on-line que deverão ser enviadas. IMPORTANTE: cada equipe 
deverá escolher um líder e SOMENTE esse líder enviará as tarefas no e-mail da Gincana. Esse e-
mail não terá outra finalidade a não ser receber tarefas solicitadas. 
 

gincana.seg3@perpetuosocorro.com.br 
 

 

Atividades Data 

Tarefa Surpresa, Tarefa Pastelão e Tarefa Explosiva, essas são 
atividades lúdicas, dizem respeito a todas as brincadeiras e tarefas que 
realizaremos no decorrer da gincana.  

Meses de agosto, setembro e 
outubro. 

Abertura oficial da Gincana Cultural e Esportiva Vamos aguardar nosso 
retorno. 

Gincana Esportiva Possivelmente em outubro 

Gincana Cultural Possivelmente em outubro 

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.  
 
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, 
cultural, tarde do soletrando e noite da abertura).  
 
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 
Atividade não cumprida: ZERO por dia, para toda a equipe 
Pontuação para nota: entra no quesito formativo 

Possivelmente em outubro 

Nome da equipe: o nome da equipe pode ser escolhido livremente, 
obedecendo o espaço de formação em que nos encontramos. Lembre-
se de fazer a escolha na aula do seu padrinho ou madrinha de equipe. 
Enviar o nome da equipe para o e-mail criado SOMENTE PARA AS 
TAREFAS até às 17h no e-mail: gincana.seg3@perpetuosocorro.com.br  
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 26/6 (sexta-feira). 

Grito de Guerra: o grito de guerra pode ser uma paródia ou música 
original, e será utilizado no momento do desfile da sua equipe e no dia 
da apresentação das chefes de torcida. Obs.: pode usar uma música 
original e gravada para esse momento. 

 
Dia 10/08 – Letra 
(segunda-feira) 

mailto:gincanasegIII@perpetuosocorro.com.br
mailto:gincana.seg3@perpetuosocorro.com.br
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A atividade será avaliada no dia da apresentação de 0 a 5000 pontos. 
Atividade não cumprida: ZERO 
 

Importante: 
Entregar a letra digitada da música para avaliação: dia 10/08 deverá ser 
enviada para o e-mail da gincana. 
A atividade será avaliada em 1000 pontos  
Atividade não cumprida: ZERO 
 

 

 
Dia ...../......- Apresentação 
quando retornarmos as aulas 
presenciais 
 

Banner: confeccionar para abertura da gincana. Deve trazer o nome da 
equipe, o TEMA: A VIDA VALE MUITO MAIS!, 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 no SAE em data marcada posteriormente. 
A atividade será avaliada de 0 a 1000 pontos (entrega do banner). 
A atividade será avaliada de 0 a 5000 pontos (na abertura). 
Atividade não cumprida: ZERO 

 
 

 
 
 

Dia ......./....... 
entrega do esboço do banner 

ainda será agendada 

 
Dia......./........ 

A abertura ainda será 
agendada 

 

Soletrando: as regras serão divulgadas posteriormente, e envolverá a 
disciplina de Português. Será premiada a equipe que alcançar primeiro 
lugar apenas. 
Atividade será avaliada em a partir de 10.000 (dez mil pontos) 
 

Dia......./........  
A data será marcada 

posteriormente. 
 

GINCANA ESPORTIVA  

Atividade Data 
Abertura da Gincana e Apresentações  
- 7h20 (chamada) 
- 7h40 (desfile das equipes + grito de guerra)  
- 8h10 (palavra da Diretora) 
- 8h20 (Hino) 
- 8h30 (apresentação das mascotes das equipes – Especial) 
- 9h20 (início das apresentações de chefes de torcida)  
- 9h40 às 10h10 INTERVALO 
-10h10 (continuação das apresentações de chefes de torcida, até 11h50) 

                 
Dia ...../....... - GINÁSIO 
Atividade no matutino para 
todas as turmas 
 
 
 

 
 

A VIDA VALE MUITO MAIS! 
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Esporte (queimada) – serão divulgadas as regras e as adaptações para o jogo). 
- 13h30 (chamada) 
- 13h50 (início dos jogos) 
- 16h às 16h20 INTERVALO 
- 16h20 às 18h30 (jogos) 

Dia ....../........ - QUADRAS 
Atividade no vespertino para 
todas as turmas 

Esportes (futsal – serão divulgadas as regras e adaptações para o jogo) 
- 13h30 (chamada) 
- 13h50 (início dos jogos) 
- INTERVALO 16h às 16h20 
-16h20 às 18h30 (jogos) 
Observação: EF II no ginásio e EM na quadra. 

Dia ....../....... 
GINÁSIO/QUADRA 

(atividade no vespertino para 
todas as turmas) 

Esportes (Atividades físicas variadas) – serão divulgadas as regras e 
adaptações para essa atividade) 
- 7h20 (chamada) 
- 7h40 (início das atividades) 
- INTERVALO 9h40 às 10h 
-10h às 11h50 (EF) atividades 
Observação: EF II no ginásio e EM na quadra. 

Dia ......./......  
GINÁSIO/QUADRA 

(atividade no matutino para 
todas as turmas) 

GINCANA CULTURAL 

- Concentração dos alunos no ginásio (7h20 -7h30) 
- Chamada (7h40 – 7h50) 
- Tarefas (7h50 – 9h40) 
- 9h40 às 10h10 INTERVALO 
- Tarefas (10h20 – 12h)  
HORÁRIO DE ALMOÇO – 12h às 13h40 
- Concentração dos alunos no ginásio (13h50) 
- Chamada (13h50 – 14h) 
- Tarefas (14h – 16h)  
- Intervalo (16h - 16h30)   
- Continuação (16h40 -  18h)  
 

Dia ......./....... 
 
 
Todos os alunos devem estar 
presentes no matutino e 
vespertino. 
 

- Divulgação das campeãs de cada faixa. 
 

Dia ......./....... 
 

-Divulgação das notas (pontos do 3º trimestre) a serem lançadas para cada 
aluno. 

Dia ......./....... 
 

- Algum recurso para modificação da nota deverá ser feito junto à coordenação. Dia ......./....... 
 

 
6. UNIFORME 

 
        O uso do uniforme da Gincana é obrigatório. Cada aluno deverá pagar o valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) pela camiseta. O valor deve ser entregue ao padrinho da equipe até o dia A DATA 
SERÁ MARCADA QUANDO RETORNARMOS ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS. Importante: se a equipe 
desejar colocar patrocinador na camiseta, esse valor aumentará da seguinte forma: utilização de uma 
única cor na logo = 5,00 (cinco reais); utilização de várias cores = 10,00 (dez reais). A lista para a escolha 
do tamanho da camiseta de cada aluno será passada no 2º dia EM QUE RETORNARMOS ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 
 
7. EQUIPES E PADRINHOS / MADRINHAS / LÍDERES / NOME DAS EQUIPES 

 
Faixas Turma  Nome e cor da camiseta Professores 

 

Faixa I 

6ºA   AZUL ROYAL Thaís e Thiago 

6º B AMARELA Tatiana e Lucas 

6ºC VERDE Cida e  Jackelline 
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7º A  VERMELHA Nara  e Allegra 

7º C  LARANJA Eni e  Bruno 

 
Faixa II 

8º A  AZUL ESCURO Clea e Flavio 

9ºA VERDE LIMÃO Lívia e Vitor 

8ºC / 9ºC   LILÁS Patrícia e Thiago 

FAIXA III 

1ª SÉRIE A 
 

ROXO Nildo,  Reinaldo e Elvis 

2ª SÉRIE A ROSA Vitor, Guilherme e Rubens 

3ª SÉRIE A PRETA Thasmane,  Hamilton e Jackelline 

 

REGULAMENTO DA GINCANA ESPORTIVA 
 

       A Gincana Esportiva do Perpétuo Socorro tem por objetivo principal promover situações que 
mobilizem alunos e professores a fim de propiciar o despertar da capacidade de iniciativa e promover 
a interação entre todos os participantes, por meio da recreação, além de constituir um instrumento 
avaliativo dentro do processo de ensino- aprendizagem. Os seus objetivos específicos são: 

 a) Integrar os alunos; 
 b) Despertar o espírito de competição sadia; 
 c) Valorizar alunos em seus aspectos físicos e artísticos; 
 d) Servir como elemento educativo; 
 e) Avaliar os alunos de forma interdisciplinar em uma das atividades do 3º trimestre. 

 
A Gincana Esportiva do Perpétuo Socorro tem por objetivo principal gerar e propiciar situações que 
mobilizem alunos e professores para despertar iniciativa e promover interação, recreação e avaliação. 
Os seus objetivos específicos são: 
 a) Integrar os alunos; 
 b) Despertar o espírito de competição sadia; 
 c) Valorizar alunos em seus aspectos físicos e artísticos; 
 d) Servir como elemento educativo; 
 e) Avaliar os alunos de forma interdisciplinar em uma das atividades do 3º trimestre. 
 

Atividades 

Noite oficial de 
abertura 

Será entregue comunicado à parte.  
Lembrar: desfile das equipes e mascote. 

*** 

Desfile de 
abertura no dia 
......./....... 

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). 

Ensaios (aulas de Ed. Fís. De 
junho) 
 
 
Valor: de 0 a 5000 

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

Valor: Obrigatório. 

Atividades: 
 
Queimada  
 

Times de futsal, queimada e as atividades 
esportivas respeitarão as regras divulgadas pelos 
professores de Ed. Física, obedecendo as 
possíveis adaptações. 

 
Valor: 3000 pontos a cada 
jogo/atividade vencida pela 
equipe. 
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Futsal 
 
Atividades 
físicas  

Importante: se sua equipe estiver jogando 
somente para completar a tabela, não valerá 
ponto, caso vença.  
Atenção: não pode haver empate nas 
modalidades, neste caso, por não haver tempo 
suficiente para desempate, as duas equipes ficam 
sem pontuação. 

 
Valor: 5000 pontos a mais 
para o time com maior nº de 
vitórias (ver tabela no final) 

Chefes de 
torcida 

Tema: 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 ....../..... – mostrar vídeo à orientação. 
Dia ....../..... - enviar para o e-mail da informática o 
link do vídeo e música. 

Valor: 1000 mostrar o vídeo 
ao SOE ou SOP (quem não 
mostrar na data não poderá 
apresentar) 
 
Valor: 1000 pontos entrega da 
música (quem não entregar na 
data não poderá apresentar)  
 
Valor: de 0 a 20.000 pontos a 
apresentação 

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

Valor:  0 a 10.000  
5.000 para a fantasia 
5.000 para o desfile 
 

 

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- Teremos a explicação do nome da equipe e o desfile da mascote. 
 
3- Padrinho ou madrinha de equipe: estes não poderão participar de jogos; podem participar das 
danças, quando presentes, DEVERÃO auxiliar na organização da equipe.  
 
4- Haverá pontuação do 1º ao último lugar para todos os times, obedecendo à ordem de colocação do 
time que mais somar vitórias. 
 
5- 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. 
 
6- A equipe deverá cumprir devidamente os horários determinados pela coordenação da Gincana 
Esportiva. Não poderá se ausentar do ginásio ou quadras nos horários das atividades. Para ir ao 
banheiro ou beber água, deverá pedir permissão ao professor que estará cuidando da turma naquele 
dia. O aluno que infringir qualquer uma dessas determinações terá nota final descontada (de acordo 
com a tabela da página 1). Além disso, a equipe será penalizada em menos 1000 pontos (por 
aluno) a cada anotação de descumprimento das normas. Atenção: esse controle será feito pela 
SAE (Serviço de Atendimento ao Educando). 
 
7- Qualquer incitação de briga ou discussão ou desrespeito por parte de qualquer membro da 
equipe desclassificará a equipe do jogo, o aluno perderá 0,5 (meio ponto) na nota individual e 
estará impedido de jogar novamente.  
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8- É de responsabilidade das equipes, o zelo, a limpeza e a conservação da escola. Será 
responsabilizada (também financeiramente, caso necessário) a equipe que estragar ou danificar 
qualquer objeto da escola. 
 
9- A Comissão Julgadora de certas atividades será composta por até 04 (quatro) professores ou 
convidados. O julgamento das mesmas será de acordo com os critérios de avaliação e pontuação 
previamente estabelecidos pelos apresentadores. 
 
10- A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, bem como cabe só a ela o veredicto final. 
As equipes deverão estar cientes da autoridade dos coordenadores quando da infração de alguma 
prova por parte de um membro da equipe. As reclamações devem ser feitas por escrito e assinadas 
pelo representante da equipe. 

 

11- A pontuação das provas será somada à pontuação geral da Gincana Cultural e Esportiva 2020. O 
boletim de pontuação será divulgado somente após o recesso escolar, portanto, é de responsabilidade 
dos líderes de equipe a anotação das pontuações ao longo dos jogos. 

 
12- Serão pontuados, com 3000 pontos, cada jogo/atividade vencida por equipe. A equipe que, 
somando todos os jogos tiver mais vitórias, receberá ainda a seguinte pontuação a mais: 

         
COLOCAÇÃO PONTOS 

1ª lugar 5000 

2ª lugar 4000 

3ª lugar 3000 

4ª lugar 2000 

Não comparecimento 0 
 

A COMISSÃO 

► A Comissão Organizadora da Gincana Cultural e Esportiva 2020 reserva-se o direito de resolver 
quaisquer eventualidades que surjam em relação às normas não esclarecidas neste regulamento. 

► Esta Comissão coloca-se à inteira disposição para esclarecimentos e para prestar apoio em relação à 
elaboração das atividades propostas. 

► Não serão permitidas atitudes que incitem violência de qualquer natureza, sob pena de 
desclassificação da equipe e medidas cabíveis previstas no Regimento Escolar. 

► Qualquer recurso da sua equipe, deverá ser redigido em papel A4 (formulário específico), e entregue, 
em 1 via, no prazo máximo de 24h após o ocorrido. Validade somente para recursos entregues no 
SOE e SOP. 


