
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        A V Gincana Solidaria do Colégio Participação acontecerá nos dias 08, 10 e 11 de 
outubro de 2016. 
 
As equipes estão divididas em quatro: Azul, Vermelha, Verde e Branca. 

A pontuação está dividida em: 

 Provas:        1º Colocado  – 100 pontos 

           2º Colocado  –  80 pontos 

           3º Colocado  –  60 pontos 

           4º Colocado  –  50 pontos 

 Premiações:  

1º Colocado – 1,0 pontos na média divididos igualmente em duas disciplinas a 

escolher para os alunos do 6º ao 9º anos e medalha para todos os integrantes da 

equipe. 

       2º Colocado – 0,5 pontos na média de uma única disciplina a escolher para os 

alunos do 6º ao 9º anos. 

   3º Colocado – 0,3 pontos na média de uma única disciplina a escolher para os 

alunos do 6º ao 9º anos. 

            4º Colocado – 0,2 pontos na média de uma única disciplina a escolher para os 

alunos do 6º ao 9º anos. 

 

 Doações:  

Itens Pontuação 

Fraldas p, m, g 1 ponto cada fralda 

Sabonete infantil 2 pontos 

Cotonetes 2 pontos 

Meias de bebê 3 pontos 

Lenço umedecido 5 pontos 



Xampu ou condicionador 
infantil  

5 pontos 

Body ou mijão de bebê 8 pontos 

Pomada para assaduras 8 pontos 

Macacão para bebê 10 pontos 

Kit de lençol 15 pontos 

Cobertor para bebê 20 pontos 

 
As doações poderão ser entregues a partir do dia 09/09, no período da manhã, para a 

coordenadora Andréia. 

Serão aceitas doações até as 08 horas do dia 11/10. 

Informações sobre a Gincana serão fixadas em mural do Colégio Participação, 

enviadas por e-mail aos pais, colocadas na página do Colégio no Facebook e no próprio site. 

A cada prova serão apresentados as regras e os critérios de avaliação, bem como os 

professores responsáveis por cada prova. 

Provas que necessitam de uma organização prévia serão divulgadas com antecedência 

e estabelecido o limite para a entrega da mesma, estando desclassificada a equipe que não 

cumprir o cronograma. 

Em caso de empates entre os dois primeiros colocados, será realizada uma nova prova 

entre as duas equipes, com o tempo reduzido, (se na prova original participaram 10 alunos de 

cada equipe, o desempate será realizado com 2 ou 3 participantes) 

Durante o Hino do dia 30/09 serão informadas as regras gerais da gincana e as 

primeiras provas. 

 
Regras Gerais da Vª Gincana Solidária do Colégio Participação. 
 

Os alunos do 9º ano são responsáveis pelas equipes, punições e desclassificações 

serão discutidas somente com os representantes de cada equipe. 

Palavrões, ofensas ou atitudes que ridicularizem o outro serão penalizados com a perda 

de 10 pontos, sendo que a equipe reincidente perderá mais 20 pontos. 

Atitudes agressivas ou antiesportivas serão penalizados com a expulsão do agressor, 

que não participará das provas, ou a equipe será penalizada com a perda de 30 pontos, nesse 

caso a Comissão de Orientação composta por: Rina, Andréia, Ricardo e Mareijke julgarão e 

aplicarão a penalidade adequada a cada caso.  

 



A organização do espaço onde as provas acontecerão é de responsabilidade de todos, 

bem como a sala de apoio de cada equipe, ao final do dia a equipe que não deixar seu espaço 

organizado perderá 20 pontos. 

No início de cada dia de Gincana será realizada a lista de chamada dos participantes, 

a falta de membros não acarretará danos à equipe, mas impedirá que o aluno faltoso se 

beneficie da premiação, caso sua equipe seja vencedora. 

A contagem das doações durante a gincana acontecerá durante a manhã com a 

presença de dois professores e um representante de cada equipe, (não será necessário que 

sejam do 9º ano) 

Pessoas que não pertencem ao Colégio Participação poderão contribuir com doações, 

mas não poderão participar das atividades propostas. 

O resultado final será divulgado no final da manhã de terça-feira, dia 11/10/2016. 

 

Cronograma: 

19/09 - segunda-feira: 

 Divulgação das equipes nos pátios 

 

26/09 - quinta- feira: 

 Leitura das regras gerais para os alunos do 9ºano. 

 

30/09 - sexta-feira: 

 Leitura das regras gerais para todos os alunos durante o hino. 

 Fixação das regras no mural da gincana e envio das mesmas para casa por e-mail, no site 

do Colégio Participação e na página do Facebook. 

 Divulgação das primeiras provas: 

 

03/10 a 08/10- confecções das camisetas com o professor Juliano 

 

08/10 a 11/10- realização da gincana e suas atividades. 

 


