
 

          18ª GINCANA – IBV 2020 

• Juntos&Conectados • 

 

A Gincana IBV nasceu com a ideia de proporcionar aos nossos alunos dias de descontração, 

brincadeiras, momentos esportivos, como também despertar talentos. Quantos talentos foram despertados 

ao longo de quase duas décadas. Foram lindos momentos, aprendemos muito com cada um de vocês. 

Rimos e choramos juntos. Nesse tempo, grandes ensinamentos ficaram, um deles é que somos todos uma 

única família e que tudo passa, tristezas, sofrimentos, alegrias, vitórias e o que fica é o quanto convivemos 

em harmonia e respeito para com todos. Com muita alegria, a fim de manter uma tradição de quase 20 anos, 

conseguimos construir uma gincana diferente, com a ideia de nos mantermos próximos, mas de forma 

online. Então está dada a largada para a XVIII Gincana Cultural, Esportiva, Recreativa e Artística da Escola 

IBV, “Juntos&Conectados”. 

Contaremos com ferramentas online para o desenvolvimento das atividades e a realização das 

tarefas acontecerá em turno oposto às aulas, priorizando os momentos livres. Esperamos ainda que seja 

uma preparação sem custo financeiro. Utilizem da criatividade e talento de cada um. Por fim, pedimos que 

se atentem às informações disponibilizadas neste documento, preparem-se e boa sorte para todas as 

equipes! 

Atentem-se ao cumprimento da lista com o nome dos participantes e com o preenchimento detalhado 

dos dados solicitados e a data de envio para os e-mails: gestaoibv@gmail.com  e  alissonibv@hotmail.com 

A lista deverá ser enviada até o dia 27 de novembro. Chegando até às 22h a turma pontuará 300 pontos. 

Atenção ao preenchimento da tabela: “Um mesmo aluno não poderá participar de mais de uma tarefa no 

mesmo dia!”.   A tabela para preenchimento dos participantes encontra-se no final deste edital.  

• Data:  29 de novembro a 04 de dezembro 

 

• Pontuação:    

 

 

 

 

 

 

• Equipes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da XVIII Gincana estará disponível no site, no sábado, dia 05 de dezembro a partir do 
meio dia. Agora, mãos à obra, ajudem-se mesmo que distantes como turma e torçam por cada um. O apoio 
fará a diferença na soma dos esforços. 
 

1º lugar 4,0  

2º lugar 3,5 

3º lugar 3,0 

4º lugar 2,5 

5º lugar 2,5 
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7º ano II   
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• Tarefas: 

 

(1) Desafio Tik-Tok     
 
Número de participantes:  Máximo 3  
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: Através do aplicativo Tik-Tok a equipe deverá criar um vídeo com a temática “Por que sou 
aluno IBV?”, posteriormente enviá-lo ao WhatsApp da Equipe. O tempo máximo para o vídeo é de 60 
segundos. Todos os vídeos serão divulgados nas redes sociais oficias da escola. A escolha dos melhores 
vídeos será realizada por uma equipe de jurados.   
  
                                                                                                  Data do envio: 29 de novembro 
                                                                                                  Contatos:(79) 99645-8071 e (79) 99893-8066 
 

 

(2) Sósia do meu ídolo      
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante  
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações:  A equipe escolherá um membro para representar um ídolo (podendo ser cantor, ator, 
personagem de ficção, esportista, ...). Após a escolha deverá ser realizada a caracterização. A foto do ídolo 
que servirá como inspiração e a foto do (da) aluno(a) que se caracterizará como o ídolo deverão ser enviadas 
para o WhatsApp da Equipe. Todos as fotos serão divulgadas nas redes sociais oficias da escola. A escolha 
dos melhores sósias será realizada por uma equipe de jurados.   
  
                                                                                                  Data do envio: 29 de novembro 
                                                                                                  Contatos:(79) 99645-8071 e (79) 99893-8066 
 

 

(3) Queimado (Feminino)      
 
Número de participantes:  5 alunas  
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: As alunas deverão chegar 15min antes do início das partidas, respeitando o horário reservado 
para o grupo. Não será liberada a presença de alunos, exceto a das participantes (que estarão trajando o 
uniforme de educação física). O sorteio com a ordem dos jogos será realizado minutos antes.  
  
                                                                                                  Data da realização: 29 de novembro 
                                                                                                  Horários:    Grupo A – 13h30 
                                                                                                                      Grupo B – 15h  
                                                                                                                      Grupo C – 16h  
 

 

 

 

 



(4) Nada além de 1 min (Cartas e Pilhas) 
 
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Orientações:  Acesse o link em 10 minutos e 14 segundos até 11 minutos e 13 segundos. 
https://youtu.be/-ih0zhB_TtA  
Providencie seu material de treino e mãos à obra. 
O representante da turma receberá no dia, o material oficial para a realização da tarefa em sua casa. Para 
a realização o aluno deverá estar conectado ao Google Meet (Obrigatoriamente notebook com câmera e 
microfone funcionando normalmente). As orientações serão dadas minutos antes da realização da tarefa. 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
                                                                                                  Data da realização: 30 de novembro 
                                                                                                  Horário:   a partir das 17,30h 
                                                                                                  Plataforma: Google Meet  
 
 
(5) Nada além de 1 min  ( Bolinha flutuante) 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
Orientações: acesse o link em 3minutos e 27 segundos até 4 minutos e 10 segundos 
https://youtu.be/LSu3X6WSTl8   
Providencie seu material de treino e mãos à obra. O representante da turma receberá no dia, o material 
oficial para a realização da tarefa em sua casa. Para a realização o aluno deverá estar conectado ao Google 
Meet (Obrigatoriamente notebook com câmera e microfone funcionando normalmente). As orientações 
serão dadas minutos antes da realização da tarefa. 
 
 
Pontuação: cumpriu dentro do tempo estimado, ganhará 300 pontos 
 
                                                                                                  Data da realização: 30 de novembro 
                                                                                                  Horário:   a partir das 17,30h 
                                                                                                  Plataforma: Google Meet  
 
 
(6) Tarefa Surpresa!      
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações:  O representante da turma receberá  no dia da tarefa o fiscal  em sua casa. Para a realização 
o aluno deverá estar conectado ao Google Meet (Obrigatoriamente notebook com câmera e microfone 
funcionando normalmente). As orientações serão dadas minutos antes da realização da tarefa.  
  
                                                                                              Data da realização: 30 de novembro 
                                                                                              Horário:  a partir das 18h 
                                                                                              Plataforma: Google Meet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/-ih0zhB_TtA
https://youtu.be/LSu3X6WSTl8


 
 
(7) Natação (Estilo Livre) - Masculino       
 
Número de participantes:  1 aluno 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações:  A tarefa será realizada no Clube Social de Tobias Barreto (Avenida Luiz Alves de Oliveira 
Filho). Será vedada a presença dos demais alunos, exceto a dos participantes. Caso a orientação seja 
descumprida, a equipe será penalizada. Os alunos participantes poderão apenas estar acompanhados do 
pai, mãe ou responsável.  

                                                                                    Data da realização: 01 de dezembro 
                                                                                                  Horários:    Grupo C – 6h30 
                                                                                                                      Grupo B – 8h  
                                                                                                                      Grupo A – 8h30  
 
(8) Natação (Estilo Livre) - Feminino       
 
Número de participantes:  1 aluna 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações:  A tarefa será realizada no Clube Social de Tobias Barreto (Avenida Luiz Alves de Oliveira 
Filho). Será vedada a presença dos demais alunos, exceto a dos participantes. Caso a orientação seja 
descumprida, a equipe será penalizada. As alunas participantes poderão apenas estar acompanhados do 
pai, mãe ou responsável. 
  

Data da realização: 01 de dezembro 
                                                                                                  Horários:    Grupo C – 6h30 
                                                                                                                      Grupo B – 8h  
                                                                                                                      Grupo A – 8h30  
(9) Jogo do Conhecimento       
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1300 pontos    (2º) 900 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 300 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: O representante da turma deverá acertar o maior número de questões dentro do tempo 
sinalizado pelo fiscal. As questões abordarão assuntos da Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Gerais. Para a realização o aluno deverá estar conectado ao Google Meet (Obrigatoriamente notebook com 
câmera e microfone funcionando normalmente). A fiscalização da tarefa será realizada de forma presencial.  
  

                                                                            Data da realização: 01 de dezembro 
                                                                                              Horário:   18h 
                                                                                              Plataforma: Google Meet  
(10) Jogo da Forca       
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: O representante da turma deverá acertar o maior número de palavras dentro do tempo 
sinalizado pelo fiscal. Os temas serão diversos, porém a dinâmica para a tarefa será a forma tradicional. 
Para a realização o aluno deverá estar conectado ao Google Meet (Obrigatoriamente notebook com câmera 
e microfone funcionando normalmente). As orientações serão dadas minutos antes do início da tarefa.  
 

                                                                            Data da realização: 02 de dezembro 
                                                                                              Horário:   17h00 
                                                                                             Plataforma: Google Meet  



 
(11) Futebol PS4       
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: a tarefa será realizada de forma tradicional (Dois tempos, mais prorrogação e pênaltis, quando 
necessário). O jogo utilizado será o FIFA 2020. As orientações serão dadas minutos antes do início da tarefa, 
assim como a realização do sorteio e ordem dos jogos. A dinâmica do grupo A todos os participantes se 
enfrentarão.                                        Data da realização: 02 de dezembro 
                                                             Horário:   17h 
                                            Local: Escola IBV (uniforme de Educação Física e uso de máscara) Trazer sua 

garrafinha de água com tampa.  
 

(12) Ping-Pong  
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: a tarefa será realizada de forma tradicional. As orientações serão dadas minutos antes do 
início da tarefa, assim como a realização do sorteio e ordem dos jogos. 
                                                                            Data da realização: 02 de dezembro 
                                                                             Horário:   17h 

                     
Escola IBV (uniforme de Educação Física e uso de máscara) Trazer sua garrafinha de água com tampa.  

                        

 
(13) Embaixadinha higiênica  
 
Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 
Pontuação: (1º) 1100 pontos    (2º) 800 pontos      (3º) 600 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 200 pontos 
 
Orientações: Vencerá o aluno que realizar o maior número de embaixadinhas com o rolo de papel higiênico 
de forma consecutiva (Cada aluno poderá tentar duas vezes a sequência de embaixadinhas). Para a 
realização o aluno deverá estar conectado ao Google Meet (Obrigatoriamente notebook com câmera e 
microfone funcionando normalmente). As orientações serão dadas minutos antes da realização da tarefa.  
 
 

                                                                            Data da realização: 02 de dezembro 
                                                                                              Horário:   18h 
                                                                                              Plataforma: Google Meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(14) Superstar 
 

Número de participantes:  Apenas 1 participante 
 

Pontuação: (1º) 1300 pontos    (2º) 850 pontos      (3º) 500 pontos     (4º) 350 pontos   (5º) 250 pontos 
 

Orientações:  O aluno será avaliado por uma equipe de jurados, levando em consideração os seguintes 
critérios: 
                  Voz, Harmonia e sintonia com o playback, Expressividade, Domínio de palco. 
 

O participante poderá vir acompanhado apenas do pai, mãe ou responsável. Será vedada a presença 
dos demais alunos das turmas. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais da 
Escola. Poucos minutos antes estaremos disponibilizando o link. No momento das apresentações, 
aguardaremos os comentários, fotos assistindo de casa, nesse dia, postem no instagram @escola_ibv e 
marquem a Escola. Vamos fazer chegar a todos.  Ao término das apresentações de cada grupo, todos 
os participantes e seus respectivos familiares deverão ceder o espaço para os membros do grupo 
seguinte, deixando a quadra da Escola onde será realizado o evento.  
 
O tema para as apresentações é livre. Necessário se faz o envio da música escolhida, a partir da publicação 
do edital com prazo máximo dia 29/11, para aprovação. Deverá ser enviado o nome da música, cantor(a) ou 
banda. Em caso de repetição na escolha da canção, será liberada apenas para a primeira turma que realizou 
o envio. Não será permitida a utilização de instrumentos musicais, apenas o playback (instrumental) da 
música. No dia 30, trazer o playback baixado num pen driver ou enviar para os contatos já disponibilizados. 
Após aprovada a música, não poderá ser trocada, exceto se apresentar à coordenação da gincana para 
análise. 
 
                                                                                                  Contatos:(79) 99645-8071 e (79) 99893-8066 

                                                                                    Data da realização: 03 de dezembro 
                                                                                                  Horários:    Grupo A – 17h30  
                                                                                                                      Grupo B – 19h00  
                                                                                                                      Grupo C – 20h00 

(15) Dança 
 

Número de participantes:  Máximo 5 participantes 
 

Pontuação: (1º) 1500 pontos    (2º) 1000 pontos      (3º) 650 pontos     (4º) 400 pontos   (5º) 250 pontos 
 

Orientações:  A apresentação será avaliada por uma equipe de jurados, levando em consideração os 
seguintes quesitos: 
 

                   Criatividade, sincronia, coreografia, expressividade corporal e facial e domínio de palco.  
 

Apesar do uso de roupas comuns para o figurino, todo o material (incluindo os acessórios pensados) deverão 
ser apresentados para análise entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro. Na mesma data a 
coreografia também deverá ser apresentada para a equipe organizadora do evento, que analisará a 
coreografia, e quando necessário sinalizará os possíveis ajustes. Os dias e horários serão previamente 
divulgados. 
 
Cada participante poderá trazer apenas 2 convidados. Será vedada a presença dos demais alunos das 
turmas. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo nas redes sociais da escola. Ao término das 
apresentações de cada grupo, todos os participantes e seus respectivos familiares deverão ceder o 
espaço para os membros do grupo seguinte, deixando a quadra livre.  
 
O tema para as apresentações é livre. Necessário se faz o envio das músicas escolhidas para avaliação e 
liberação. Orientamos que não iniciem os ensaios sem a liberação da playlist enviada. Não será permitida a 
utilização de instrumentos cênicos de médio e grande porte, caso haja o intuito da utilização de algum 
instrumento cênico de porte pequeno, apresente à equipe para que seja avaliado. O envio de músicas e 
temas repetidos entre as salas não serão avaliados, podendo haver repetição de músicas. O tempo máximo 
para cada apresentação é de 10min e a utilização da máscara será obrigatória!  
                                                                                                 Contatos:(79) 99645-8071 e (79) 99893-8066 

                                                                                    Data da realização: 04 de dezembro 
                                                                                                  Horários:    Grupo A – 17h00  
                                                                                                                      Grupo B – 19h00  
                                                                                                                      Grupo C – 20h30 



 
18ª Gincana 

Juntos&Conectados 
 

Lista de Participantes 
 

Série: _____________                                                              Grupo:    A(   )   B(   )        C(    ) 
 
 
 
 

Tarefa: Participante(s): Endereço: 

 
Desafio Tik Tok 

  - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

Sósia do meu ídolo  - - - - - - - - - - 

 
 
    Queimado Feminino 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

Nada além de um minuto: 
Cartas e Pilhas 

  

Nada além de um minuto: 
Bolinha Flutuante 

  

Tarefa Surpresa   

Natação (Estilo Livre): 
Masculino 

 - - - - - - - - - - 

Natação (Estilo Livre): 
Feminino 

 - - - - - - - - - - 

Jogo do Conhecimento   

Jogo da Forca   

Futebol PS4  - - - - - - - - - - 

Ping Pong  - - - - - - - - - - 

Embaixadinha Higiênica   

Superstar  - - - - - - - - - - 

 
 
             Dança 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - 

 



    

 


