
CHEGAMOS AO 2º EDITAL 2019 
Que venha com muita alegria e diversão a nossa 17ª GINCANA 

 

 TAREFA SOCIAL GRUPO C 

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

 

Dia 20 de MAIO- OBRIGATORIAMENTE TODOS OS ALUNOS DA TURMA DEVERÃO CUMPRIR A TAREFA 

A execução da tarefa acontecerá no turno matutino (duas das turmas) e outra no turno vespertino 

1º ano 1- chegar à escola às 13:00h- nesse dia sairá às 15:00h 

2º ano 1- chegar à escola às 8:40h – nesse dia sairá às 11:00h 

3º ano 1- chegar à escola 7:00h- nesse dia sairá às 9:30h 

O grupo de crianças que cada turma irá realizar a tarefa será sorteado posteriormente.  O coordenador Alisson, no dia 

chamará 2 alunos de cada turma para fazerem parte do sorteio. 

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 como também as coordenadoras Jô, Clarice e Geruza  

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 de forma chamativa,  pois têm 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: 

 

3 GRUPOS 

GRUPO 1- crianças de 2 anos 

GRUPO 2- crianças de 3 anos 

GRUPO 3- crianças de 3 anos 

 

DETALHE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


