
 

 

 

Essa edição foi idealizada com o objetivo de auxiliar a sociedade a enfrentar as 

situações de vulnerabilidade que foram ainda mais agravadas devido a pandemia 

da covid-19 e também as pessoas que sofreram danos causados pelas fortes 

chuvas deste ano além de proporcionar aos nossos alunos a integração.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Gincana é uma competição, em geral, entre equipes, desenvolvida em fases e 

tarefas, que estimula o trabalho coletivo. Nela, leva-se em conta cumprir objetivos 

predeterminados com precisão e habilidade. 

 

A avaliação será quantitativa e qualitativa, levando-se em conta o envolvimento, 

interesse e participação das equipes. O desenvolvimento das atividades propostas 

terá aspectos sociais e comunitários, dando preferência às tarefas de  

solidariedade e principalmente de realização coletiva e pessoal. 

 

A gincana é isso. É uma brincadeira, um jogo que se propõe conciliar o cultural 

com o social, buscando explorar o potencial de cada participante. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conscientizar os alunos sobre problemas de nossa comunidade, através 

das tarefas beneficentes. 

 Incentivar a participação voluntária da comunidade estudantil, estimulando 

o envolvimento em ações sociais e proporcionando enriquecimento 

sociocultural. 

 Garantir mobilização no período do evento, de modo a resgatar 

humanização e solidariedade. 

 Disponibilizar ajuda concreta a várias entidades, resultando em projetos 

de inclusão social para os menos favorecidos; Promover a integração 

entre alunos, professores, pais e funcionários. 

 Diversão, muita diversão. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A Comissão Organizadora é formada por:  

Coordenação Geral: 

Ana Paula Radwan  

Aristóteles Filho 

Charles Rodrigues  

Luiz Silvério  

Wagner Fonseca 

Gilmara Werneck  

Luciana Montanha  

Morgana Rodrigues 

Sônia Medeiros 

Valéria Fagundes 



 

 

 

As subcomissões organizadoras são formadas pelos Professores coordenadores 

de cada sala e pelos alunos líderes de cada equipe. 

 

A Comissão Organizadora tem autoridade absoluta para, sempre que necessário, 

determinar, alterar, acrescentar e anular atos referentes à Gincana; 

 

Eventualmente, e conforme necessário, outras pessoas auxiliarão como elementos 

de apoio à Comissão, convidados por ela. 

 

Não é permitido que os componentes da Comissão tenham envolvimento com 

qualquer equipe, salvo autorização pela mesma Comissão; 

 

A Comissão Organizadora poderá vetar qualquer aluno que cometa atos de 

indisciplina ou comportamento indevido durante a realização de toda Gincana. 

 

 

DATA DE REALIZAÇÃO 

 

As atividades recreativas e sócio-culturais realizar-se-ão no período entre  

 

Data de realização: 16/03/2022 a 14/05/2022 

 

Valor do convite para encerramento: 01/04 a 13/04: R$ 30,00 1° lote 

14/04 a 25/04: R$ 40,00 2º lote  

Festa de Encerramento: 14/05/2022 

Local: A ser divulgado em cada unidade 

 

Os convites para a festa de encerramento serão feitos nas unidades na qual o 

aluno estuda. Serão recolhidos através de uma lista dos alunos participantes da 

turma, pelo líder no Ensino Médio, pelo professor(a) coordenador(a) no Ensino 

Fundamental e o acerto será feito com o responsável financeiro de cada unidade. 

 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 

Participará desta edição todos os alunos do ensino fundamental ao 3° ano ensino 

médio das unidades de Montes Claros, Brasília de Minas e Pirapora. Ao todo serão 

formadas 14 equipes conforme descritas abaixo: 



 

 

 

 

EQUIPE TURMAS 

01 6° ano matutino e 7° ano matutino 

02 8° ano matutino e 9° matutino 

03 6° ano vespertino e 7° vespertino 

04 8° ano vespertino e 9° vespertino 

05 1° anos São José 

06 2° anos São José 

07 3° anos São José 

08 1° anos Santa Maria e 2° anos Santa Maria 

09 3° anos Santa Maria 

10 1°, 2° e 3° anos vespertino Santa Maria 

11 6°, 7°, 8° e 9° anos Brasília de Minas 

12 1°, 2° e 3° anos Brasília de Minas 

13 6°, 7°, 8° e 9° anos Pirapora 

14 1°, 2° e 3° anos Pirapora 

 

Cada equipe deverá convidar três professores como coordenadores para 

acompanhar o cumprimentos das tarefas e apoiar o seu desenvolvimento, 

constando seu nome, o mascote e uma bandeira (Tema: Meio Ambiente) quando 

da inscrição da equipe junto a Comissão Organizadora. No Ensino Fundamental já 

tem os professores coordenadores. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Recomenda-se às lideranças das equipes o estudo cuidadoso do Regulamento em 

questão, bem como a conservação do mesmo para posteriores consultas a fim de 

esclarecer quaisquer dúvidas. 

 

 

ELEMENTOS DE APOIO 

 

As equipes poderão contar com membros de apoio (pais, irmãos, tios, amigos), que 

deverão ser relacionados em uma lista contendo nome, RG e grau de parentesco 

e entregue para a Comissão Organizadora até o dia 20/04/2022 às 12h. Após esta 

data, não será permitida qualquer alteração na lista de colaboradores. Os 

colaboradores deverão estar inseridos em alguma atividade da equipe como 

arrecadação e montagem dos kits. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS TORCIDAS 

 



 

 

Durante o dia de encerramento da Gincana Solidária, a Comissão Organizadora 

nomeará uma equipe de três profissionais para avaliar o desempenho das torcidas, 

seguindo critérios como: adereços de mão, criatividade, animação, grito de guerra, 

espírito gincaneiro. 

 

Durante a apresentação das provas, é necessário o respeito com os integrantes 

das demais equipes, bem como o silêncio quando o mesmo for solicitado. Será 

permitido o uso de instrumentos musicais por parte das torcidas durante a 

apresentação dos grupos. 

 

PENALIDADES 

 

A equipe ou membro que demonstrar comportamento antiético ou antidesportivo, 

que ferir este regulamento ou trouxer prejuízo à boa imagem do colégio, levará a 

referida equipe a perda de pontos conforme análise da Comissão Organizadora. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Informações adicionais serão divulgadas em documentos oficiais da Comissão 

Organizadora. 

 

A Comissão Organizadora só aceitará se reunir/discutir com os líderes das equipes 

em locais e horários definidos pela própria Comissão. 

 

Toda reclamação sobre a legitimidade de qualquer prova da Gincana deverá ser 

entregue em formulário próprio aos membros da Comissão relatando o incidente,  

com nome da equipe protestante e assinatura de um de seus líderes. 

 

O formulário será fornecido pela Comissão Organizadora. 

 

DAS PROVAS 

 

A gincana constará das seguintes provas: 

 

 Beneficentes 

 Culturais 

 Artísticas 

 Sustentabilidade 

 Surpresa 

 Esportivas 

 

A Gincana está constituída de cinco provas, sendo que cada uma terá uma 

pontuação específica que será somada ao término de cada tarefa, tendo cada 

equipe no final, sua pontuação total. 

 

As etapas estão assim definidas: Etapas 1, 2 e 3 - provas antecipadas. 



 

 

 

PROVA 1 – ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

As equipes deverão arrecadar alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza e de 

higiene pessoal, roupas e agasalhos e fazer entrega de acordo com as datas 

estipuladas pela Comissão Organizadora. 

 

As primeiras entregas serão realizadas nos dias 02/04/2022 Manhã (Ensino Médio) 

e 02/04/2022 Tarde (Ensino Fundamental). 

 

As entregas seguintes serão realizadas nos dias 23/04/2022 Manhã (Ensino Médio) 

e 23/04/2022 Tarde (Ensino Fundamental). 

 

*Local das entregas (somente nas datas, vide horários publicados no site): 

 

Atenção: Na entrega de todos os produtos arrecadados, as equipes deverão 

montar os kits (conforme discriminados abaixo) em caixas de papelão, e entregá-

los identificados com o nome de sua equipe. 

Se a equipe não se identificar no ato da entrega, os produtos não serão 

contabilizados para pontuação da equipe. 

 

KIT PRODUTO DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

01 Alimentação 

Básica 

05kg de arroz, 05 kg de açúcar, 1kg de 

feijão, 1 lata de óleo, 250g de café, 1kg 

de farinha e 1 pct de macarrão 

200 pontos 

02 Limpeza 1 detergente(500ml), 1 sabonete, 1 

creme dental, 1 barra de sabão 

10 pontos 

03 Roupas 

masculinas 

5 calças 50 pontos 

04 Roupas 

masculinas 

10 camisas 50 pontos 

05 Roupas femininas 05 saias ou vestidos 50 pontos 

06 Roupas infantis 10 peças variadas 50 pontos 

07 Roupas diversas 15 peças 50 pontos 

08 Alimentos 

diversos 

10 unidades ou 10 kg (exceto 

unicamente 

sal) Ex. Fubá, trigo, farinha, macarrão... 

10 pontos 

09 Cobertores 1 unidade 50 pontos 

10 Calçados 10 pares de sapatos, tênis ou sandálias 100 pontos 

11 Calçados 05 pares de sapatos feminino 100 pontos 

12 Fraldas 2 pacotes  50 pontos 

13 Produtos de 

limpeza diversos 

10 unidades 10 pontos 



 

 

 

*Não serão aceitas roupas íntimas e meias; 

 

*Os pares de calçados devem ser amarrados de modo a ficarem unidos. 

 

PROVA 2 – DOAÇÃO DE CADERNOS 

 

Os cadernos serão personalizados e doados para alunos carentes da comunidade 

de Montes Claros, Brasília de Minas e Pirapora. A fim de garantirmos um padrão de 

qualidade. 

 

As equipes deverão buscar patrocinadores que financiarão a produção desses 

cadernos junto a uma empresa previamente selecionada. 

 

O pedido de patrocínio será feito em papel timbrado oficial que será oferecido pela 

C.O e devidamente assinado pela empresa. 

 

O prazo máximo para a confirmação dos patrocínios será até o dia 30/04/2022. 

Após esta data, não será recebido mais autorização de doação por conta do tempo 

de fabricação. 

 

As empresas patrocinadoras terão a sua logomarca na contracapa dos cadernos, e 

quanto mais cadernos doarem maior o espaço do patrocinador. 

 

O patrocinador terá ainda a sua empresa em destaque no evento e nas redes 

sociais do Colégio Sólido. 

 

Valor da Prova: 20 pontos por caderno 

 

PROVA 3 – VÍDEO DE DIVULGAÇÃO 

 

Cada equipe deverá produzir um vídeo com duração máxima de 1 minuto com o 

tema SOU SÓLIDO, SOU SOLIDÁRIO. Os vídeos serão postados no canal 

oficial do Colégio Sólido no You Tube e Instagram. 

 

A pontuação dessa prova será de acordo como número de visualizações de cada 

vídeo, sendo dado à equipe com maior número de views o total de 1.000 pontos 

e as demais equipes assim pontuadas. A 2a equipe com maior número de views: 

800 pontos e a partir daí as seguintes pontuações para as colocações 

respectivamente seguintes em 700, 600, 500, 400, 300, 200 pontos e para todas 

as outras seguintes 100 pontos. Que Serão verificados no dia 28/04/2022 até as 

22h. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsEoUQtO0e2Kq9kSBjEo9NQ
https://www.youtube.com/channel/UCsEoUQtO0e2Kq9kSBjEo9NQ
https://www.youtube.com/channel/UCsEoUQtO0e2Kq9kSBjEo9NQ


 

 

Cada equipe será responsável pela divulgação de seu respectivo vídeo. Deverá 

ser compartilhado exclusivamente o link do vídeo que foi postado no canal 

oficial do Colégio Sólido no You Tube, pois somente por lá valerão a 

contagem de visualizações. A divulgação do link em redes sociais, Whatsapp, 

sites, e-mail e outros canais é permitida, porém serão desclassificadas da prova 

equipes que utilizarem de meios artificiais para angariaram visualizações, como 

bots e softwares que venham a simular ações humanas. 

 

A data final para recebimento dos vídeos é o dia 30/04/2022. A ordem de 

postagem no You Tube será feita por ordem de entrega dos vídeos ao Setor 

de Marketing do Colégio Sólido, localizado na Unidade São José. 

 

Os vídeos deverão focar o tema especificado e deverão ser entregues já 

editados em formato de vídeo (WMV, MP4 ou AVI). A Comissão Organizadora se 

reserva no direito de não aceitar vídeos diferentes do tema proposto ou que firam 

a imagem do colégio ou a honra de terceiros. Cuidado ao utilizarem músicas ou 

imagens de terceiros, como por exemplo músicas conhecidas ou cenas retiradas 

de outros vídeos! O You Tube pode remover automaticamente conteúdo 

protegido por direitos autorais. O seu vídeo deve ser o máximo autoral possível. 

Abuse da criatividade! 

 

PROVA 4 – OBRA DE ARTE 

 

Cada equipe irá criar uma tela artística com o tema SOU SÓLIDO, SOU 

SOLIDÁRIO, em formato retangular de dimensões 100cm por 120 cm de 

comprimento. 

 

A obra de arte deverá ser entregue no dia 14/05/2022 no local de encerramento do 

evento, onde as telas ficarão expostas para avaliação dos jurados da Comissão 

Organizadora. 

 

Valor da Prova: 

Cumprimento integral da prova = 1.000 pontos 

 

Na exposição das telas, após a avaliação da Comissão Organizadora, serão 

avaliados os quesitos: cumprimento das dimensões estabelecidas , originalidade, 

criatividade, qualidade nos detalhes de forma geral, serão bonificadas as equipes. 

 

1. Tela mais bem votada = 300 pontos 

2. Segunda tela mais bem votada = 250 pontos 

3. Terceira tela mais bem votada = 200 pontos 

4. Quarta tela mais bem votada = 150 pontos 

5. Demais telas que cumprirem a prova = 100 pontos 



 

 

 

PROVAS DE ENCERRAMENTO 

 

Todas as equipes deverão chegar ao local das provas às 7 horas com tolerância 

máxima de 90 minutos, com exceção da equipe de Brasília de Minas e Pirapora, 

em que pode ocorrer contratempos devido a distância e o trânsito. Após esse 

horário não será permitida a entrada de nenhum participante. 

 

O local da prova será avisado a todos os participantes com antecedência. Na 

culminância do evento que acontecerá em um clube da cidade, serão 

realizadas provas, brincadeiras esportivas em que todas as equipes deverão 

participar. A não participação da equipe caberá uma punição com perda de 100 

pontos. O conteúdo dessas provas só serão revelados no momento da prova. A 

pontuação dessa etapa se dará pela classificação final depois de ocorrer o rally 

de provas, sendo assim pontuadas: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1° lugar 1000 pontos 

2° lugar 800 pontos 

3° lugar 700 pontos 

4° lugar 600 pontos 

5° lugar 500 pontos 

6° lugar 400 pontos 

7° lugar 300 pontos 

8° lugar 200 pontos 

9° lugar 100 pontos 

10° lugar 100 pontos 

11° lugar 100 pontos 

12° lugar 100 pontos 

13° lugar 100 pontos 

14° lugar 100 pontos 

15° lugar 100 pontos 

 

PREMIAÇÃO 

 

Serão distribuídos mais de R$ 6.500,00 em prêmios, da seguinte forma: 

 

1° LUGAR GERAL ENSINO FUNDAMENTAL: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 

reais) 

 

2° LUGAR GERAL ENSINO FUNDAMENTAL: R$ 1.000,00 (Hum mil reais)  

 

3° LUGAR GERAL ENSINO FUNDAMENTAL: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 



 

 

reais) 

 

1° LUGAR GERAL ENSINO MÉDIO: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 

 

2° LUGAR GERAL ENSINO MÉDIO: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

 

3° LUGAR GERAL ENSINO MÉDIO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 

 

 

PONTUAÇÃO DO ALUNO 

 

Considerando a importância social, o trabalho  em equipe, o espírito desportivo que 

permeiam a realização desse projeto, e em consonância  com o cronograma de 

avaliações, serão concedidas 2,0 pontos extras ao aluno participante nas 

atividades da gincana. 


