Colégio Santa Rosa
Educando e Evangelizando com Amor
REGULAMENTO
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
EQUIPE SANT'ANA: Maternal I, Jardim II, 5º Ano
EQUIPE ROSA GATTORNO: Maternal lI, 1° ano, 4º Ano
EQUIPE ANNA DEL SALVATORE: Jardim I, 2º Ano, 3º Ano
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A Gincana constará de 3 equipes formadas pelos níveis Educação Infantil e Fundamental I.
O prazo de entrega dos alimentos será até o dia 09 de Maio, 4ª feira, às 16 horas.
Todos os participantes terão que ser alunos da escola.
O comportamento e o respeito de cada equipe na hora da apresentação, contará pontos (10 pts)
Não será permitido vaias na hora das apresentações, podendo as mesmas causar penalidades para as equipes.
(Eliminando a tarefa cumprida ou não)
Cada tarefa da Gincana Cultural será julgada pelos jurados e os pontos serão somados com o total da Gincana Caritativa.
A equipe deverá estar devidamente inscrita dentro do período previsto de 03/04 a 09/05 no Serviço de Orientação
Religiosa – SOR.
A equipe deverá se apresentar devidamente padronizada e deverá ter uma identificação (cor / adereço).
No dia 09 de maio, o SOR chamará o Coordenador de cada equipe, para que este confirme a inscrição dos componentes
e entregue os comprovantes no valor de R$ 1,00 (um real), de cada participante, pago na Tesouraria do Colégio,
juntamente com a listagem nominal de quem efetivamente participará da Gincana.
Cada equipe deverá cumprir as tarefas de alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e fralda infantil ou
geriátrica (descartável) arrumadas de forma a totalizar 1 kg.
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 não cumpridas, não contarão pontos.
Os alunos que participarem da Gincana e cumprirem a tarefa, ganharão 1 pt na segunda bimestral de (1º ao 5º Ano/9),
nas disciplinas Português, Matemática, Religião, Inglês, Ciências, História e Geografia. Entretanto, se o aluno na 2ª
bimestral alcançar 10 pts, os pontos da Gincana não serão computados e nem transferidos para outra avaliação.
A equipe vencedora ganhará um troféu da vitória, o qual será sorteado entre os componentes da equipe.
Em caso de empate entre as equipes, na pontuação final da gincana o desempate será através de perguntas alternadas
sobre a vida da Beata Madre Rosa Gattorno.

Observações:



A equipe mais animada ganhará 20 pontos.
Critérios avaliativos para as tarefas de 0 a 20 pontos:
 Organização (20 pontos)
 Animação (20 pontos)
 Criatividade (20 pontos)
 Originalidade(20 pontos)

TAREFAS CARITATIVAS
1) Maior quantidade de alimentos: feijão (30 pts), leite (20 pts), arroz (10 pts), macarrão, açúcar, café,
achocolatado, óleo, biscoito (250g), sardinha e carne em conserva. TODOS ESTES ALIMENTOS DEVEM
APARECER NA ARRECADAÇÃO DE CADA EQUIPE e deverão ser entregues até o dia 09/05.

2)

a) O 1º lugar ganhará

200 pontos

b) O 2º lugar ganhará

50 pontos

c) O 3° lugar ganhará

30 pontos

Maior quantidade de fraldas (infantis ou geriátricas) descartáveis e material de higiene pessoal:
a) Ganhará 100 pontos a equipe que trouxer a maior quantidade.
b) O 2º lugar ganhará

50 pontos

c) O 3° lugar ganhará

30 pontos

TAREFAS CULTURAIS
1) Criar um grito em homenagem ao nome de sua equipe. (10 pontos)
2) Trazer um artista reconhecido para prestar uma homenagem religiosa a Beata Madre Rosa Gattorno. (0 a 20
pontos)
Atenção! O aluno, professor ou funcionário envolvido na gincana não poderá participar desta tarefa.
3) Tarefa surpresa: Apresentada no dia, pela equipe organizadora da gincana, (20 pontos)
Obs. Culminância das tarefas: dia 11/05/2018, nos dois turnos:
 Manhã: 9h30 às 11h (Local: Ginásio de Esportes)
 Tarde: 16h às 17h (Local: Quadra do Fundamental I)

