Colégio Santa Rosa
Educando e Evangelizando com Amor

REGULAMENTO
6º Ano ao Ensino Médio – Ano 2018
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As equipes serão formadas somente por alunos do Colégio Santa Rosa.
As equipes serão formadas por, no mínimo 20 e, no máximo, 50 alunos por turma.
Cada equipe deverá ter um coordenador e um vice-coordenador.
A equipe deverá estar, devidamente, inscrita dentro do período previsto de 03/04 a 09/05, na Tesouraria da Escola.
A equipe deverá se apresentar, devidamente, padronizada, com trajes adequados, e ter uma identificação (cor/adereço).
As equipes deverão se apresentar no local da Gincana, com 30 minutos de antecedência.
No dia 10/05, o SOR chamará o coordenador de cada equipe, para que este confirme a inscrição dos componentes e
entregue o comprovante no valor de R$ 70,00(setenta reais), pago na Tesouraria do Colégio, juntamente com a
listagem nominal de quem efetivamente participará da gincana.
Cada equipe deverá cumprir as tarefas de alimentos e material de higiene, arrumados de forma a totalizar 1 kg (um quilo)
O júri será constituído por pessoas convidadas, tendo como suporte a coordenação da Gincana.
A decisão do júri é soberana, não podendo haver apelação do resultado em hipótese alguma.
As tarefas culturais contarão pontos e terão 5 minutos para sua realização de acordo com a sequência das turmas. As
tarefas não cumpridas não contarão pontos.
As tarefas comuns valerão os pontos determinados, conforme tabela anexa. Serão realizadas, por equipes, se cumpridas
de acordo com a decisão dos jurados.
A tarefa comum deverá ser apresentada de imediato, logo que a equipe seja chamada.
Em caso de empates, entre as equipes, na pontuação final da Gincana, o desempate será através de perguntas
alternadas sobre a história da Beata Madre Rosa Gattorno.
Os alunos, que participarem da Gincana e cumprirem as tarefas, ganharão 1,0 (um) ponto, na 2ª bimestral, em todas
as disciplinas de 6º Ano a 8º Ano. Entretanto, se o aluno na 2ª bimestral alcançar 10 pts, os pontos da Gincana não
serão computados e nem transferidos para outra avaliação.
Os alunos do 9º Ano ao Ensino Médio, que participarem da Gincana e cumprirem as tarefas, ganharão 1,0 (um) ponto
na 3ª bimestral em todas as disciplinas, entretanto, se o aluno na 3ª bimestral alcançar 10 pts, os pontos da Gincana
não serão computados e nem transferidos para outra avaliação.
O aluno, que perder aula para trabalhar pela Gincana, perderá parte dos pontos que serão atribuídos à mesma.
Não haverá devolução do material recolhido, sobre hipótese alguma.
O comportamento e o respeito de cada equipe, na hora das apresentações, contarão 10 pontos.
Não será permitido vaias, palavrões ou qualquer tipo de desentendimentos, assim como, utilização de sprays, buzinas
durante a realização do Projeto, causando penalidades para a equipe, eliminando tarefas cumpridas ou não.
Data final para entrega dos alimentos e material higiene: dia 09/05/2018 às 17:00h, no posto de arrecadação, em frente a
quadra central.
Todos os inscritos, nas equipes, deverão permanecer no local até o final da Gincana.
O 1° lugar será premiado com um Evento; 2º e 3° lugares serão premiados com uma placa de participação, a qual será
sorteada entre os componentes da equipe.
A premiação será realizada por nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
A disposição das equipes, no Ginásio, será de inteira responsabilidade da coordenação da equipe, através de sorteio.
Os casos omissos serão decididos pela coordenação da Gincana.

Observação:
 A equipe mais animada ganhará 10 pontos
 Critérios Avaliativos para as tarefas
 Organização
 Animação
 Originalidade
 Criatividade

TAREFAS CARITATIVAS
1) Maior quantidade de alimentos: feijão (50 pts), arroz (30 pts), leite (20 pts), macarrão, açúcar, café, achocolatado, óleo e
biscoito (250g), sardinha e carne em conserva. TODOS ESTES ALIMENTOS DEVEM APARECER EM CADA EQUIPE.
a) O 1º lugar ganhará
100 pontos
b) O 2º lugar ganhará
40 pontos
c) E os demais ganharão 10 pontos
2) Maior quantidade de material de higiene: fraldas infantis ou geriátricas, sabonetes, shampoo, escova e creme dental.
a) Ganhará 50 pontos, a equipe que trouxer a maior quantidade.
b) O 2º lugar ganhará
40 pontos
c) E os demais ganharão 10 pontos

TAREFAS COMUNS
1) As equipes deverão fazer a divulgação da Gincana, enfatizando a vida de Rosa Gattorno, nos meios de comunicação.
Esta tarefa deverá ser cumprida e comprovada com recortes de jornal escrito, gravações, etc., até o dia 09/05, na hora do
intervalo, no SOR.
Pontuação:
1) Internet = 10 pontos
2) Rádio = 30 pontos
3) Jornal = 50 pontos
4) Televisão = 100 pontos
2) Cada Equipe deverá apresentar um “Grito” em homenagem a Madre Rosa Gattorno, caracterizando a sua Equipe (10
pontos)
3) Criar um banner, sem identificação, alusivo a vida da Beata Madre Rosa Gattorno para serem utilizados em exposição.
Obs. O material escolhido pela coordenação da Gincana, como o mais completo e bonito, ganhará 20 pontos, e deverá
ser entregue até o dia 09/05 na hora do intervalo, no SOR.
CRITÉRIOS AVALIATIVOS: de 0 a 30 pontos
─
Organização (10 pontos)
─
Originalidade (10 pontos)
─
Criatividade (10 pontos)
4) Criar placa de sinalização identificando o momento de “silêncio” e “animação” da equipe (10 pontos)
5) Trazer um artista reconhecido para prestar uma homenagem religiosa à Madre Rosa Gattorno. (0 a 50 pontos)
Atenção: O aluno, professor ou funcionário envolvido na gincana não poderá participar desta tarefa.
CRITÉRIOS AVALIATIVOS: 40 pontos
─
Organização (10 pontos)
─
Animação (10 pontos)
─
Originalidade (10 pontos)
─
Criatividade (10 pontos)
Obs. A culminância será, no dia 12 de maio às 08h, no Ginásio de Esportes.
5) TAREFA SURPRESA: Apresentada no dia, pela Equipe Organizadora da Gincana, e poderá ser alusiva à vida da Beata
Madre Rosa Gattorno.

