
A 17ªgincana cultural, recreativa, esportiva, pedagógica e artística chegou. Chegou com uma nova 

roupagem, novas tarefas e nova forma de acontecer. 

Vamos para a 1ª mudança: 

Editais serão postados e disponibilizados ao longo do semestre de acordo com as datas das tarefas sinalizadas no 

nosso calendário. 

CHEGAMOS AO 1º EDITAL 2019 
Que venha com muita alegria e diversão a nossa 17ª GINCANA 

 

 GRUPO A 

Componentes do grupo A- alunos do 6º ano I, 6º ano II, 7º ano I e 7º ano II 

GRUPO B 

Componentes do grupo B-  alunos do 8º ano I, 8º ano II, 9º ano I e 9º ano II 

GRUPO C 

Componentes do grupo C- alunos da 1ª série, 2ª série e 3ª série 

 

 Treino para natação.- 06 de abril de 2019 (sábado) Para os 3 grupos 

8:30 h saída da escola e de lá irão ao local da tarefa sendo conduzido pela própria escola, retorno previsto para 

10h- GRUPO A 

10:00h saída da escola e de lá irão ao local da tarefa sendo conduzido pela própria escola, retorno previsto para 

11:30h GRUPO B 

15:30h  saída da escola e de lá irão ao local da tarefa sendo conduzido pela própria escola, retorno previsto para 

17:00h GRUPO C 

 

No que consiste o objetivo do treino: 

 Conhecer as normas da tarefa 

 Treinar no ambiente 

 NATAÇÃO 07 DE ABRIL DE 2019 

LOCAL SAÍDA: ESCOLA IBV- às 8:00h 

Horário de chegada no retorno às 9:30h                                                                  Grupo A 

Chegar uns 10 minutos antes, não vir sem tomar café da manhã. 

 

NATAÇÃO 07 DE ABRIL DE 2019 

LOCAL SAÍDA: ESCOLA IBV- às 9:30h  

Horário de chegada no retorno às 10:45h                                                                  Grupo B 

Chegar uns 10 minutos antes, não vir sem tomar café da manhã.  



 

NATAÇÃO 07 DE ABRIL DE 2019 

LOCAL SAÍDA: ESCOLA IBV- às 10:45h 

Horário de chegada no retorno às 12:00h                                                                  Grupo C 

Chegar uns 10 minutos antes, não vir sem tomar café da manhã. 

1ª  TAREFA- NATAÇÃO ESTILO LIVRE  

Revezamento 2X2 as duplas poderão ser formadas exclusivamente com meninos ou mesclar, um menino e uma 

menina. Essa decisão ficará a critério da turma e dos responsáveis. Cada série deverá apresentar o nome dos dois 

participantes para cumprirem essa tarefa. Exclusivamente para GRUPO A 

Para grupo B Revezamento 2X2 as duplas poderão ser formadas exclusivamente por um aluno e uma aluna 

 

Para grupo C Revezamento 2X2 as duplas poderão ser formadas exclusivamente por um aluno e uma aluna 

 

 A pontuação de cada equipe será de acordo com a colocação. 

 

Prova. Local : Chácara João Paulo II 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar: 1000 pontos. 

2º lugar: 700 pontos 

3º lugar: 500 pontos 

4º lugar: 200 pontos 

2ª TAREFA-  NATAÇÃO MASCULINA   ESTILO LIVRE  

Nado livre. Um aluno de cada turma.  A pontuação de cada um será de acordo com a sua colocação na prova.  

Os 4 representantes, (um) 1 de cada série nadarão ao mesmo tempo, pontuando pela ordem de chegada. 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar: 1000 pontos. 

2º lugar: 700 pontos 

3º lugar: 500 pontos 

4º lugar: 200 pontos 

3ª TAREFA-  NATAÇÃO FEMINIINA   ESTILO LIVRE – Grupo A não participará da dessa tarefa 

Nado livre. Uma aluna de cada turma.  A pontuação de cada um será de acordo com a sua colocação na prova.  

As 4 representantes, (um) 1 de cada série nadarão ao mesmo tempo, pontuando pela ordem de chegada. 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar: 1000 pontos.   2º lugar: 700 pontos 

3º lugar: 500 pontos  4º lugar: 200 pontos 



4ª TAREFA-  DAS CAMISAS PARA OS 3 GRUPOS( A, B e C ) 

A equipe deverá entregar o valor total das camisas de todos os alunos da turma. O valor de cada camisa é de 

R$ 30,00 (trinta reais). O local e data de entrega do VALOR TOTAL das camisas é somente na TESOURARIA, com 

Denise ou Reginaldo, no dia 08 de ABRIL até às 17:30h. Não será liberado para outro dia ou outro momento o valor 

que faltar de qualquer que seja o colega da sala. As equipes que cumprirem a tarefa rigorosamente conquistará 700 

pontos. A equipe que não cumprir os critérios rigorosamente não pontuará. 

Ao entregar a quantia a turma receberá um comprovante que servirá como conferência na tabela de pontos. 

Guarde-o; se solicitado pela coordenação da gincana, a turma deverá apresentá-lo. 

 

 

5ª TAREFA-  SOCIAL ATÉ O MOMENTO PARA GRUPOS A e B 

Quanto ao edital para o grupo C da tarefa social estará disponível até o fim de abril/2019 

Juntamente com o edital das tarefas do vôlei (grupo B e C ) e  Queimado grupo A 

Dia 11 de abril 

A execução da tarefa acontecerá dentro do horário de aula que o aluno estuda. 

6º ano 1- chegar à escola às 7:30h- nesse dia sairá às 10:00h 

7º ano 1- chegar à escola às 9:00h – nesse dia sairá às 11:30h 

6º ano 2- chegar à escola 13:00h- nesse dia sairá às 15:30h 

7º ano 2- chegar à escola 14:30h – nesse dia sairá às 17:00h 

LOCAL QUE SERÁ REALIZADA A TAREFA 

Creche M.E.I. Antônia de Oliveira Silva-  Bairro Sta.Rita 

Direção: profª Carmelita Souza Lima Neta 

Desde já, nossos agradecimentos por permitir que nossos alunos realizem a tarefa social na Creche que é a diretora 

como nos atender de forma solícita e cordial. 

CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS: 

1- Criatividade nas brincadeiras que irão fazer com as crianças 

2- Interação espontânea com as crianças 

3- Interação entre os próprios colegas 

4- Nenhum aluno da turma deve ficar se apoiando no colega, assumir a tarefa como própria 

5- Distribuição de um lanche para as crianças 

6- Roupa padrão dos alunos: camisa da gincana , tênis e calça jeans; caso queira poderá usar alguns acessórios 

de enfeites 

 

NÃO SE DEVE: 

1- Usar fantasia 

2- Pintar o rosto pois tem crianças que sentem medo 

3- Usar perucas 

4- Levar donativos 

 



 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar: 1400 pontos.  

  2º lugar: 1050 pontos 

3º lugar: 750 pontos   

 4º lugar: 500 pontos 

 

FAIXA ETÁRIA DAS CRIANÇAS E NÚMERO POR SALA 

 

4 GRUPOS: 

GRUPO 1- Sala com 24 crianças, sendo 13 meninas e 11 meninos(4 anos) manhã 

GRUPO 2- Sala com  22 crianças sendo 09  meninas e 13 meninos ( 5 anos) manhã 

GRUPO 3- Sala com 19 crianças sendo 07 meninas e 12 meninos ( 5 anos ) manhã  

GRUPO 4- Sala com 25 crianças sendo 09 meninas e 16 meninos ( 3 anos) manhã 

GRUPO 5- Sala com 25 crianças sendo 18 meninas e 07 meninos ( 3anos) manhã 

GRUPO 6- Sala com 26 crianças  sendo 15 meninas e 11 meninos ( 3anos) manhã 

GRUPO 7- Sala com 26 crianças sendo 16 meninas e 10 meninos ( 3 anos) tarde 

GRUPO 8- Sala com  25 crianças sendo 11 meninas e 14 meninos ( 4 anos) tarde 

GRUPO 9- Sala com 25 crianças sendo 08 meninas e 17 meninos ( 5 anos) tarde 

GRUPO 10- Sala com 22 crianças sendo 11 meninas e 11 meninos ( 5 anos) tarde  

 

DETALHE 

Para que a turma saiba o grupo que irá ser o público alvo da tarefa, será feito um sorteio. 

Necessário se faz, a presença de um aluno de cada sala do Grupo A e B que estudam pela tarde, no dia 29 de março, 

próxima sexta-feira às 9h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


