
CHEGAMOS A 4ª FASE- GINCANA- 2019 
Que venha com muita alegria e diversão a nossa 17ª GINCANA 

 

 TAREFAS 11, 12 e 13 DE JULHO 

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

Componentes do grupo B- alunos do 8º 1, 8º 2, 9º 1 e 9º 2 

Componentes do grupo A- alunos do 6º 1, 6º 2, 7º 1 e 7º 2 

TAREFAS DO DIA 11 DE JULHO- 15h na Escola 

1ªPINGUE PONGUE   - cada turma deverá apresentar um representante até o dia 28 de junho, enviando o nome na 

lista de tarefas  OBRIGATORIAMENTE para  os dois e-mails  

alissonibv@hotmail.com 

gestaoibv@gmail.com  

Forma de jogo: 

Grupo A e B 

Haverá 3 jogadas: 1º semifinal    2º decisão do 3º lugar      3º final 

Antes do jogo será feito o sorteio para saber quem enfrentará quem 

Grupo C 

Todas os 3 representantes jogarão entre si. 1 representante por turma. 

Cada partida, pontuará melhor de 2 jogadas, cada de 11 pontos. Se houver empate entre as duas jogadas vai para a 

3ª de 7 pontos. 

Pontuação: 

1º 1500    2º 1000      3º 600        4º 300 

2ª DOMINÓ- cada turma deverá informar um representante até o dia 28 de junho, enviando o nome na lista de tarefas  

OBRIGATORIAMENTE  para os dois e-mails  

alissonibv@hotmail.com 

gestaoibv@gmail.com  

Forma de jogo: 

Grupo A e B 

Haverá 3 jogadas: 1º semifinal    2º decisão do 3º lugar      3º final 

Antes do jogo será feito o sorteio para saber quem enfrentará quem 

Grupo C 

Todas os 3 representantes jogarão entre si. 1 representante de cada turma. 

Pontuação: 

1º 1500    2º 1000      3º 600        4º 300 
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3º UNO 

As regras do Uno serão apresentadas no site da Escola no dia 1º de julho 

PONTUAÇÃO 

1º lugar 1000 pontos 

2º lugar 700 pontos 

3º lugar 400 pontos 

4º lugar 200 pontos 

 

Número de participantes: 

Cada turma deverá apresentar um representante até o dia 28 de junho, enviando o nome na lista de tarefas 

OBRIGATORIAMENTE para os dois e-mails  

alissonibv@hotmail.com 

gestaoibv@gmail.com  

Forma de jogo: 

Grupo A e B 

Haverá 3 jogadas: 1º semifinal    2º decisão do 3º lugar      3º final 

Antes do jogo será feito o sorteio para saber quem enfrentará quem 

Grupo C 

Todas os 3 representantes jogarão entre si. 1 representante de cada turma. 

 

4ª  TAREFA- Vamos testar a adrenalina e passar por 4 tarefas que demandam treino e equilíbrio emocional. As 

tarefas que exigirão de vocês muita dedicação. 

Sopra e cai -  Acessando o link nesse tempo de 2:52 seg 

 https://youtu.be/S5nJ-20E49U 

Assista a tarefa e treine.  

Cada aluno terá 80 segundos. 

Pontuará somente aquele que colocar UMA ÚNICA bola em menor tempo. 

Pontuação 400 pontos 

 

5ª TAREFA - Dados 

https://youtu.be/S5nJ-20E49U  Acessando o link nesse tempo de 18,28seg. Assista e treine.  

O aluno terá 60 segundos para cumprir a tarefa. Pontuará pela ordem de tempo. Menor tempo 

Pontuação: 

1º lugar 800      2º lugar 600      3º lugar 400    4º lugar 200 
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 6ª TAREFA- Cesta isolada. 

https://youtu.be/S5nJ-20E49U  Acessando o link nesse tempo de 14,10seg.  Assista e treine.  

Pontuará o aluno que acertar por 2 vezes em menor tempo 1 bola. A tarefa não será com 2 cestas. Somente com 1, 

tendo que colocar por duas vezes a bola na cesta. 90 segundos 

Terá somente um vencedor. Aquele que cumprir em menor tempo dos 90 segundos disponíveis 

Pontuação 

400 pontos 

 

7ª TAREFA-  Bola nas costas – de acordo com o número de bolas conquistadas em até 60 segundos  

https://youtu.be/LSu3X6WSTl8    Acessando o link nesse tempo de 8,42 seg. Assista e treine. Treine muito.  

O aluno terá 60 segundos para cumprir a tarefa. Pontuará aquele  que acertar o maior número de bolas dentro do 

cesto em até 60 segundos pela quantidade de bolas. 

Pontuação: 

1º lugar 900 

2º lugar 600 

3º lugar 300 

4º lugar 200 

 

8ª  TAREFA – SUPERTSAR 

Grande momento artístico com muita emoção, musicalidade, brilho e energia. 

Número de participantes: Máximo 2 alunos(as) 

- Cada turma deverá escolher a música, obrigatoriamente sendo acompanhada por um play black 

Instrumental. 

- Por diversos fatores, o uso de instrumentos não será permitido. 

- Os participantes para essa tarefa passarão por uma seleção obrigatória com profissionais da área para 

que sua inscrição na tarefa seja confirmada. A turma poderá apresentar para a seleção vocal até quatro 

candidatos. 

- A seleção será realizada no dia 25 de Junho nos seguintes horários: 

Grupo A: 9h Grupo B: 11h Grupo C: 15h 

 Grupo A: Gospel 

 Grupo B: MPB 

 Grupo C: Flask back internacional 

Critérios de avaliação pelos júris serão: 

Voz, Harmonia e sintonia com o playback, Expressividade, domínio de palco. 

No palco será permitido apenas o(s) aluno(s) que cantarão. 

https://youtu.be/S5nJ-20E49U
https://youtu.be/LSu3X6WSTl8


 A música deverá ser enviada para os endereços eletrônicos já mencionados no início do edital dessa 4ª etapa 

e em caso de duplicidade do repertório, será priorizado por ordem de recebimento. Aguarde a aprovação 

para iniciar os ensaios. 

 Após a comprovação da música, pós teste de seleção, a música não poderá ser trocada. 

 A iluminação será focada no(s) cantor(es) e preparada pela PH – Produções Artísticas 

 Aguarde a liberação da música e da voz selecionada no teste que acontecerá no dia 25/06 para começar os 

ensaios 

 O ensaio com o equipamento será realizado no dia 10 de Julho, nos seguintes horários: 

Grupo A: 8h Grupo B: 11h Grupo C: 16h  TRAZER O PENDRAIVE COM O PLAYBACK 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar 2000 pontos 

2º lugar 1300 pontos 

3º lugar 700 pontos 

4º lugar 400 pontos 

 

 9ª  TAREFA: RELATÓRIO 

 A turma deverá enviar um relatório no dia 11 de julho para os endereços eletrônicos já mencionados contendo a 

participação na preparação de toda a gincana, como também as dificuldades surgidas e a relação dos nomes dos alunos 

da turma que não corresponderam aos critérios de: cumprimento das tarefas, cumprimento no prazo das exigências 

de datas, ensaios, treinos, colaboração com as despesas financeiras... O envio do relatório na data com as solicitações 

correspondidas pontuará para turma em 700 pontos. 

 TAREFA DO DIA 12 DE JULHO 

 A esperada  DANÇA DE SALÃO: 

Horário: A partir das 17h30 

Local: Quadra Poliesportiva José Jadenilton Sousa Macêdo – (Escola IBV) 

Os alunos deverão chegar à Escola pelo portão da quadra das 16h30 às 17h30. 

Quanto aos convidados: Como não teremos os adereços de cenário concorrendo com o espaço do 

local, a turma deverá enviar para os endereços eletrônicos citados no início desse edital a relação constando os 

nomes completos dos 3 convidados de cada um até dia 10 de julho. O convidado deverá apresentar 

um documento oficial com foto (RG, CNH, Reservista, Passaporte, ... ). 

Quanto à(s) música(s) de todos os grupos deverão ser apresentadas OBRIGATORIAMENTE aos dois e-mails SOMENTE 

no dia 18 de junho, das 8h às 18:00h  sujeitas a serem canceladas. Se assim for, a turma deverá apresentar outra, 

quantas vezes forem necessárias. Por isso, NÃO inicie os ensaios sem a liberação. Qualquer envio de músicas antes 

dessa data, serão automaticamente desconsideradas. A resposta da análise das músicas com aprovação ou corte de 

algumas será enviada para o email do remetente no dia 21 de junho a partir das 18h. Somente depois dessa data 

poderão iniciar os ensaios. 

ATENTEM-SE ÀS MUNDANÇAS PARA ESSA TAREFA: 

1.1: Nenhum tipo de cenário físico ou virtual será permitido. 

1.2: Quanto à iluminação  cada turma terá direito a fazer uso da iluminação da PH – Produções Artísticas. Entre os dias 

09 e 10 de julho, a turma terá um momento agendado pela direção a fim de que apresente todas as ideias pensadas 

quanto à iluminação.  Nesse dia, trazer obrigatoriamente a música da dança no pendraive e colocar o nome da turma. 



1.3: Quanto aos objetos cênicos não serão permitidos no palco de dança para composição cenográfica, exceto se 

determinado objeto se fizer necessário para os dançarinos usarem como instrumento coreográfico. Objetos cênicos 

de médio e grande porte têm sua utilização proibida. Objetos cênicos de pequeno porte deverão ser apresentados e 

analisados pela equipe coordenadora da gincana. A liberação pode ou não ser concedida. Após elaboração da ideia 

com o coreógrafo e equipe, apresentem as ideias e aguarde liberação para executá-las e darem início aos ensaios. 

1.4: Os critérios de notas serão especificados na lista que segue para cada grupo. 

1.5: Não serão mais priorizadas as músicas e/ou temas escolhidos pela ordem de recebimento. Podendo acontecer 

até repetição de músicas em salas diferentes.  

1.6: Os grupos poderão ser formados exclusivamente por meninas, meninos ou mistos. 

1.7 :Alguns ritmos não serão aceitos, como tango, salsa, lambada e outros a depender que envolvam sensualidade. 

1.8 : Não será permitido nenhum tipo de roupa que envolva sensualidade ou nudez . 

 

RITMOS e TEMAS: 

GRUPO A- DANÇA DE RUA 

Critérios obrigatórios: 

1- Não será permitido comprar nenhuma roupa para esse ritmo, todas poderão ser adquiridas. Somente dessa 

forma poderão realmente ser fiel ao tema. Usem da criatividade para aproveitar a maior diversidade de 

figurinos adquiridos entre os próprios colegas, amigos, parentes... 

2- Mesmo sendo roupas comuns, deverão apresentar o figurino com os acessórios pensados entre os dias 4 e 5 

de julho à direção da escola com horário a ser agendado. 

3- Número mínimo de participantes- 6 alunos, quanto ao máximo ficará à escolha do coreógrafo, desde que os 

nomes definidos estejam na lista das tarefas que deverá ser enviada dia 28 de junho como consta no início 

desse edital. 

4- As músicas passarão antes pela aprovação como consta já no edital 

5- Cada turma poderá usar de 1 a 10 músicas, desde que passe pela análise e sejam aprovadas pela 

direção/coordenação. 

GRUPO B- DANÇA DE GRUPO COM MÚSICAS INTERNACIONAIS 

Critérios obrigatórios: 

1- Escolher até dois tipos de figurinos disponíveis nessa edital. Quanto à criatividade de cores e acessórios ficarão 

como um distintivo de cada grupo. 

2- O figurino completo deverá ser apresentado à direção para análise entre os dias 4 e 5 de julho, com horário 

agendado. 

3- Número mínimo de participantes- 7 alunos, quanto ao máximo ficará à escolha do coreógrafo, desde que os 

nomes definidos estejam na lista das tarefas que deverá ser enviada dia 28 de junho como consta no início 

desse edital. 

4- As músicas passarão antes pela aprovação como consta já no edital 

5- Cada turma poderá usar de 1 a 10 músicas, desde que passe pela análise e sejam aprovadas pela 

direção/coordenação. 

 

 

 

 

 



   GRUPO C- DANÇA DE GRUPO COM MÚSICAS NACIONAIS 

Critérios obrigatórios: 

1- Escolher até dois tipos de figurinos disponíveis nessa edital. Quanto à criatividade de cores e acessórios ficarão 

como um distintivo de cada grupo. 

2- O figurino completo deverá ser apresentado à direção para análise entre os dias 4 e 5 de julho, com horário 

agendado. 

3- Número mínimo de participantes- 7 alunos, quanto ao máximo ficará à escolha do coreógrafo, desde que os 

nomes definidos estejam na lista das tarefas que deverá ser enviada dia 28 de junho como consta no início 

desse edital. 

4- As músicas passarão antes pela aprovação como consta já no edital 

5- Cada turma poderá usar de 1 a 10 músicas, desde que passe pela análise e sejam aprovadas pela 

direção/coordenação. 

O RESULTADO SERÁ DIVULGADO SOMENTE NO ÚLTIMO DIA DE GINCANA, DIA 

13 DE JULHO COM O RESULTADO OFICIAL. 

- PARA OS 3 GRUPOS (A, B e C) deverão às vésperas mostrar toda a dança à direção a fim de que seja analisada, 

podendo alguns passos serem retirados. 

- Caso não seja apresentado até a data a turma será penalizada na nota final da tarefa em 300 pontos. 

- O figurino depois de aprovado, assim como músicas, passos ou qualquer outra. Correndo o risco de desclassificação 

total da turma na tarefa. 

PONTUAÇÃO: 

1º lugar 2500 pontos     2º lugar 1700 pontos    3º lugar 1000 pontos   4º lugar 600 pontos 

Prepare o coração e vamos para o último dia. Dia de resultados, de muita alegria e de nos despedirmos de mais 

uma gincana. Antes de tudo, preparemo-nos para a última tarefa da 17ª gincana. 

 TAREFA: TORTA NA CARA 

A turma deverá escolher 2 representantes 

As perguntas terão como tema central: CONHECIMENTOS GERAIS 

PONTUAÇÃO 

1º  lugar 1300 pontos   2º lugar 800 pontos   3º lugar   500       4º lugar 300 

 

 

 


