
 

 

 

TEMA:  Nova Forma de ver o Mundo 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO apresenta sua 1ª edição da 

gincana “Nova Forma de ver o Mundo”, a fim de proporcionar o exercício da 

competitividade, espírito de equipe, planejamento e empreendedorismo. 

 

1. REGULAMENTO 

1.1 - Este Regulamento dispõe sobre a organização da 1ª GINCANA 

ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ASSIS, elaborado pela Comissão 

Organizadora, especialmente instituída pela Secretária Municipal de Educação 

e será publicado no site da Secretaria Municipal da Educação 

www.educacaoassis.com.br  

1.2 - Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento estarão 

sujeitas às condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações de 

desconhecimento deste documento, já que será dada a necessária e suficiente 

publicidade do mesmo, com o apoio imperioso das equipes.  

1.3 - É de responsabilidade da equipe gestora da Unidade Escolar a ampla 

divulgação junto aos integrantes de sua equipe 

1.4- Todas as escolas que possuem Ensino Fundamental estarão 

automaticamente inscritas na Gincana. 

  

1.5 - Será criado um Blog para cada escola participante, onde todas as 

informações serão postadas pela equipe de comunicação da Secretaria 

Municipal da Educação. O conteúdo deve ser enviado via e-mail com todas as 

informações necessárias e imagens já selecionadas, pois o conteúdo postado 

será usado na contagem de pontuação das escolas, inclusive a data de envio 



 

 

será o parâmetro para consideração de pontos, já determinado nas tarefas 

específicas. O endereço de cada blog estará disponível na aba “Campanhas” 

no site www.educacaoassis.com.br .O Blog é um diário online. Uma das 

vantagens das ferramentas de blog é permitir que os usuários publiquem seu 

conteúdo sem a necessidade de saber como são contribuídas páginas na 

internet, ou seja, sem conhecimento técnico especializado.  

 

 1.6 - DATA DE REALIZAÇÃO:  março a novembro de 2015. 

 

2. DOS OBJETIVOS DA GINCANA  

2.1 – OBJETIVO GERAL:  

2.1.1 – Promover a integração e socialização 

entre os alunos, professores, gestores e 

funcionários da rede municipal de ensino de 

Assis, visando diminuir o desperdício do 

consumo de água e energia elétrica nas 

escolas da rede municipal. 

 

3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

3.1 - Promover a integração entre estudantes, professores, funcionários, pais e 

comunidade oportunizando a integração escola, família e comunidade.  

3.2 – Desenvolver os valores éticos, exercitar a solidariedade, cultivar o 

cuidado com o meio ambiente, praticar a conscientização do uso da água e da 

energia elétrica.  

3.3 - Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora 

da formação do cidadão. 

3.4 - Desenvolver aspectos culturais, ecológicos, lúdicos, sociais e 

comunitários.  

3.5 - Exercitar o espírito de liderança e motivação 

 

4. DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

4.1 - Compõem a Comissão Organizadora: 

Emerson Rodrigues Santos  

Maria Amélia Artigas dos Santos 

Divana Ramos  



 

 

4.2.  A Comissão Organizadora é responsável pela elaboração, aplicação, 

averiguação, fiscalização das provas da gincana.  

4.3 - Qualquer reclamação, pedido de revisão de prova e consultas à comissão 

organizadora somente serão aceitas e levadas em consideração se forem 

apresentadas por escrito.  

4.4 Os representantes das equipes, na prova final, devem se distinguir dos 

demais membros através de crachás, faixas, camiseta ou outra forma que a 

equipe entender necessária, sendo informada à comissão organizadora com 

antecedência.  

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

5.1 A Comissão Julgadora será assim constituída: 

Todos os Supervisores de Ensino e as ATPs Kátia Andrade Inez e Andrea 

Zollner Piovezani Teixeira. 

5.2 A Comissão Julgadora será responsável por julgar e pontuar todas as 

provas da gincana.  

 

 

6. DA OBRIGAÇÃO DAS EQUIPES 

6.1 Preparar-se e empenhar-se na execução das tarefas de maneira a destacar 

o apreço pela escola.  

6.2 A equipe que deixar de participar de qualquer tarefa ou atrasar na sua 

entrega ficará sem pontuação da respectiva tarefa. 

6.3 Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da equipe. O 

respeito entre os componentes será de suma importância. Qualquer ato que 

venha a comprometer o bom nome da escola resultará na suspensão e /ou 

eliminação da equipe. 

6.4 Os líderes deverão estar com identificação (um crachá) na prova final da 

gincana. 

 

7. DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES 
 

 As Equipes vencedoras serão aquelas que somarem o maior número de 

pontos, respectivamente em 1º, 2º e 3º lugares. Tendo os seguintes itens como 

prêmios:  

1º - Escola: A ser definido pela SME Alunos: Sessão de cinema com pipoca e 

refrigerante 

2º - Escola: A ser definido pela SME 

3º - Escola: A ser definido pela SME 



 

 

8. DOS CASOS OMISSOS NESTE REGULAMENTO 

 

 A comissão julgadora, devidamente assessorada pela comissão 

organizadora, decidirá os casos omissos por este regulamento, quando 

provocado por recursos escritos ou observados pela comissão organizadora. 

 

DAS TAREFAS 

TAREFA 1 : MURAL ILUSTRATIVO 

Valor da prova: 5 pontos mensais 

Criação de um mural ilustrativo com uma frase criativa sobre o uso 

sustentável da água e energia elétrica, onde serão afixados a cada mês os 

resultados alcançados pela escola em relação ao consumo de água e energia 

elétrica e a pontuação obtida. 

O mural deverá ser atualizado a cada mês e com o resultado do consumo de 

água e energia elétrica da escola, a partir de março, que será o mês base de 

referência para todos os outros meses (esses dados serão fornecidos pela 

Secretaria Municipal da Educação em cada mês subsequente). 

Deve estar afixado dentro da unidade escolar, em local visível à comunidade. O 

tamanho mínimo é o de uma cartolina (48x66 cm), em fonte Arial ou Times 

New Roman, tamanho 28 ou maior. (Será encaminhado o modelo das tabelas 

para as escolas participantes).  

 

Observação: 

 A percentagem de economia efetuada pela equipe em watts e metros 

cúbicos gastos com energia elétrica e água, será transformada em 

pontuação para a escola da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

% DE ECONOMIA PONTOS 

0,5 a 10 10 

11 a 15 15 

16 a 20 20 

21 a 25 25 

26 a 30 30 

31 a 35 35 

36 a 40 40 

41 a 45 45 

46 a 50 50 

 50 Pontuação será a mesma 
que a porcentagem 



 

 

 A escola receberá seu desempenho mensal pela SME, conforme 

tabelas abaixo e deverá afixá-la no mural ilustrativo para 

conhecimento de toda comunidade escolar. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

A escola será avaliada pela Comissão Julgadora 

mensalmente na última terça-feira de cada mês, a partir 

de abril, pelas postagens das fotos enviadas para o 

blog, que deverá ser entregue até o dia 15 de cada mês. 

OBS: As escolas que enviarem após o dia 15 não terão 

a pontuação do respectivo mês. 

 

TAREFA 2: IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E 

DO GRITO DE GUERRA 

Valor da prova: 

Grito de Guerra - 5 pontos 

Nome da Equipe – 5 Pontos 

Cada equipe deverá criar um nome e um grito de guerra, correspondente ao 

tema da gincana que irá representar a unidade escolar na prova final. 

 

A escola será avaliada pela Comissão Julgadora na 

primeira semana de maio pelo envio do nome da 

ESCOLA 

 
MÊS 

Pontos da % de 
Economia 

TOTAL DE 
PONTOS 

ÁGUA ENERGIA 

Abril    

Maio    

Junho    

Julho    

Setembro    

Outubro    

Novembro    

PONTOS    



 

 

equipe e do grito de guerra para o blog, que deverá ser 

entregue até o dia 20 de abril. 

OBS: As escolas que enviarem após o dia 20 de abril 

não terão a pontuação da tarefa 
 

TAREFA 3: MASCOTE 

Valor da prova: 10 pontos 

 Cada equipe deverá confeccionar 01 mascote relacionado 

ao tema, com material reciclado. Este deverá participar, com 

a equipe na prova final da gincana, pois o mascote deverá 

representar a unidade escolar.  

 

A escola será avaliada pela Comissão Julgadora na 

primeira semana de junho pelo envio das fotos e do 

material utilizado na confecção do mascote para o 

blog, que deverá ser entregue até o dia 20 de maio. 

OBS: As escolas que enviarem após o dia 20 de maio 

não terão a pontuação da tarefa 

 

 

TAREFA 4: HISTÓRIA DA ÁGUA 

Valor da prova : 20 pontos 

Criar uma história em quadrinho, que tenha 

como tema "Água". Podendo ser inserido: 

problemas, soluções, informações, o que fazer 

para economizar, dentre outras ideias. Podendo 

criar um personagem "herói ou vilão". 

 

 



 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

Objetivo: Entreter através da história em quadrinhos com o tema “Água”.  

Destinatário: Diferentes leitores. 

Narrativa: Apresentada em sequência, representado por no mínimo 5 (cinco) 

quadros. 

Estrutura Interna: presença de balões, onomatopeias, gestos, expressões e 

intensificação das palavras. 

Linguagem: Objetiva, simples e informal, com discurso direto. 

Tamanho: Papel A4.  

As imagens complementam e são imprescindíveis na construção do 

sentido do texto. 

 

A escola deverá enviar, em envelope lacrado, para a 

SME com a produção da equipe até 31/08/2015. 

 

 

No envelope deverão constar os seguintes dados: 

Nome da Escola: 

Gincana Escolar “NOVA FORMA DE VER O MUNDO” 

Tarefa: História em Quadrinhos 

Secretaria Municipal da Educação 

 

 

Esta prova será avaliada na primeira semana de 

setembro/2015 e a pontuação será informada no dia 

01/12.  

 

 



 

 

TAREFA 5: A ALMA DO NEGÓCIO 

Valor da prova: 30 pontos 

Produzir um vídeo que represente a alma 
ou essência da equipe, com no máximo 3 
minutos. 

No vídeo deve aparecer obrigatoriamente: 
o mascote da equipe e a divulgação das 
ações realizadas pela escola para a 
conscientização do uso racional da água e 
da energia elétrica. 

O tema do vídeo deve ser sobre o uso 

racional da água e da energia elétrica, mas deve respeitar as normas do 

regulamento da gincana em suas falas, gestos, dança ou imagens.  

A escola deverá entregar na SME um pen drive com o 

vídeo nos formatos MP4, MPEG ou AVI, até o dia 30 de 

outubro. 

Esta prova será avaliada na primeira semana de 

novembro/2015 e a pontuação será informada no dia 

01/12 

 

TAREFA 6: A MELHOR TORCIDA 

Valor da prova : 20 pontos 

DATA: 01/12/2015 

LOCAL: A ser definido. 

HORÁRIO: 9H 

TORCIDA DA ESCOLA: Entre 20 a 40 crianças, 

escolhidas pela escola, de acordo com a participação na 

gincana, com a caracterização, grito de guerra e o que 

mais a escola achar necessário (exceto instrumento de 

percussão). 



 

 

Neste dia serão apresentados os melhores momentos dos vídeos, o mascote e 

as histórias em quadrinhos produzidas pelas escolas, para a divulgação a 

todos os participantes. 

Serão também divulgados os resultados de todas as provas da Gincana por 

escola e declarada a grande vencedora. 

 

A Comissão Julgadora estará avaliando a melhor 

torcida nos seguintes quesitos: animação, respeito 

pelos adversários, incentivo à sua equipe, criatividade 

e originalidade. 

 

Lembrete: Serão exigidas honestidade, lealdade e 

firmeza dos membros da equipe. O respeito entre os 

componentes será de suma importância. Qualquer ato 

que venha a comprometer o bom nome da escola 

resultará na suspensão e /ou ELIMINAÇÃO da equipe. 

 

 

 

O SUCESSO DE NOSSA GINCANA 

DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UM 

DE NÓS, POR ISSO JUNTE-SE, PLANEJE-

SE E VAMOS EM FRENTE, PARA SER MAIS 

UM CAMPEÃO DE EDUCAÇÃO. 

 

 

 

 

BOA SORTE A TODAS AS EQUIPES 
 


