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GINCANA DO CONHECIMENTO 
 

REGULAMENTO 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A Gincana do Conhecimento é uma das atividades da II Semana do Meio Ambiente do IFPB 

Campus João Pessoa e contará com a participação dos estudantes de todos os cursos técnicos 

integrados do campus. 

A gincana será realizada no dia 08 de junho de 2019, de 7h às 11h30, no Campus João Pessoa. 

 
2. DOS OBJETIVOS DA GINCANA DO CONHECIMENTO 
 
As atividades propostas nesta ação visam atender aos seguintes objetivos geral e específicos: 

 
2.1. OBJETIVO GERAL 
 
Promover a socialização de saberes de forma lúdica, contemplando a proposta da integração 

curricular no âmbito da comunidade escolar. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover integração, entretenimento, companheirismo e espírito esportivo entre os 

participantes do evento; 

- Oferecer desafios diversificados tomando-se por base a realização de atividades envolvendo 

habilidades, criatividades, raciocínios, agilidades, conhecimentos e estratégias em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação; 

- Implementar a transdisciplinaridade da temática ambiental entre os cursos; 

- Promover a integração de estudantes, docentes e equipe multiprofissional de técnicos 

administrativos; 

- Despertar o espírito esportivo de forma saudável e formativa; 

- Avaliar os alunos de forma interdisciplinar. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 
 
Estudantes regularmente matriculados nos Cursos Técnicos Integrados do IFPB, Campus João 

Pessoa. 

 

4. DAS EQUIPES 

As equipes serão compostas por todos os estudantes matriculados em seus respectivos Cursos 
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Técnicos Integrados do IFPB, Campus João Pessoa, presentes no dia da gincana. 

As equipes terão um espaço disponível e identificado no ginásio para se instalarem a partir das 

7h00. 

As equipes poderão ornamentar o seu espaço no ginásio. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO PARA A GINCANA 

O credenciamento para a gincana ocorrerá no dia da gincana (08 de junho de 2019) de 7h às 8h, 

no pátio do IFPB. 

Os inscritos receberão uma identificação para indicar a qual curso pertencem.  

 

6. DAS ATIVIDADES DA GINCANA 

 
A gincana contará com atividades prévias e atividades para realização durante a gincana. As 

atividades a serem realizadas pelas equipes estão discriminadas no ANEXO I. 

As atividades prévias devem ser iniciadas tão logo os estudantes tiverem acesso a este 

regulamento. 

As atividades durante a gincana terão tempos determinados e estão discriminadas no ANEXO I. 

 

7. DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
As atividades serão avaliadas por subcomissões formadas pela equipe multiprofissional de 

técnicos administrativos e docentes que atuam às quartas-feiras, escolhida pela Comissão 

Organizadora Geral, que atribuirá pontos às atividades de acordo com o ANEXO I. 

A decisão das subcomissões é soberana, não cabendo quaisquer manifestações contrárias. 

 
8. DAS PONTUAÇÕES  

 

As pontuações de cada atividade constam no ANEXO I. 

 

9. DAS INSCRIÇÕES PARA SHOW DE TALENTOS 

 

Será promovido um show de talentos com foco em temas ambientais. 

As inscrições no show de talentos devem ser feitas até o dia 05 de junho de 2019, por meio do link 

https://forms.gle/rg2X7ppE85iSxoKj7 e contar com uma apresentação textual do show a ser 

apresentado, categoria da apresentação (música, dança, teatro, stand-up, entre outros), 

quantidade de participantes, nome dos participantes, curso dos participantes. 

Os grupos do show de talentos poderão contar com estudantes de cursos diversos, inclusive 

https://forms.gle/rg2X7ppE85iSxoKj7
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superiores e subsequentes. 

Cada apresentação deve ter no máximo 5 minutos. 

Os grupos inscritos para apresentação do show de talentos devem estar prontos a partir das 

10h30min do dia 08 de junho de 2019. 

O show de talentos não contará pontos para a gincana. 

 

10.DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Dúvidas sobre a gincana poderão ser enviadas para o endereço gincanaifpb2019@gmail.com. 

Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Organizadora Geral. 

 
 

João Pessoa, 25 de maio de 2019. 
 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA GERAL 
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ANEXO I 
 

Horário Local Atividade Descrição Tipo de Tarefa Tempo Pontos 

7h00 às 8h00 Pátio Credenciamento/inscrição O percentual de estudantes por 
curso que realizarem o 
credenciamento até as 8h será 
pontuado na gincana 

- 1 hora Proporcional ao 
número total de 
estudantes do 
curso. 

8h00 Ginásio Apresentação da gincana  Apresentador, comissão geral, 
equipe de apoio.  

- 10 min - 

8h20 Ginásio Grito de guerra e 
coreografia (obrigatório 
relacionar o grito de 
guerra com o tema meio 
ambiente) 

Cada curso deve elaborar um 
grito de guerra com coreografia 
para apresentação. 
A apresentação pode ser 
executada por um grupo de 
estudantes do curso. 

Tarefa durante a 
gincana 

10 minutos para as 
equipes criarem 
1 min. para cada equipe 
apresentar (total ≈ 15 
minutos de 
apresentações) 
5 minutos para 
julgamento e contagem 
de pontuação 

10 pontos 

8h50 Ginásio Objeto que representa o 
curso com materiais 
recicláveis 

Cada curso deve confeccionar 
previamente um objeto que 
representa o curso com materiais 
recicláveis.  
Os estudantes devem registrar o 
processo de construção como 
prova de autenticidade para ser 
apresentado à comissão 
julgadora. 

Tarefa prévia 1 minuto para cada 
equipe explicar o objeto e 
como foi confeccionado 
(total ≈15 minutos) 
5 minutos para 
julgamento e contagem 
de pontuação 

20 pontos 

9h10 Ginásio Desafio coquetel 
(cruzadinha, caça-
palavras, etc).  

Essa atividade será executada 
em paralelo à atividade da 
confecção das roupas. 
Será escolhido 1 representante 
de cada curso para responder em 
separado ao desafio. 

Tarefa durante 
gincana 

10 minutos para 
responder 
10 minutos para 
correções e contagem da 
pontuação 

10 pontos 
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Horário Local Atividade Descrição Tipo de Tarefa Tempo Pontos 

9h10 Ginásio Roupa com materiais 
recicláveis 

Estudantes devem levar materiais 
recicláveis para confeccionar a 
roupa durante a gincana. 

Tarefa prévia: 
coleta de 
materiais. 
Tarefa durante 
gincana: 
confecção da 
roupa em um(a) 
modelo 

10 minutos para 
confeccionar a roupa em 
um(a) modelo 
5 minutos para desfile 
dos modelos 
5 minutos para 
julgamento e contagem 
de pontuação 

20 pontos 

9h30 Ginásio Quiz de conhecimentos 
gerais sobre meio 
ambiente 

Serão escolhidos 5 
representantes de cada curso 
para responder às perguntas. A 
equipe terá um tempo de 3 
minutos para responder.  
Não será permitido consulta. 

Tarefa durante 
gincana 

10 minutos para 
perguntas e respostas 
5 minutos para 
julgamento e contagem 
de pontuação 

5 pontos por 
acerto 

9h45 A definir Arrecadação de alimentos 
para doação 

Estudantes devem coletar 
alimentos não perecíveis para 
doação posterior a uma 
comunidade identificada pelo 
campus. 

Tarefa prévia: 
arrecadação de 
alimentos 
Tarefa durante 
gincana: 
pesagem 

10 minutos para 
verificação da pesagem e 
contagem da pontuação 

1 a 10 pontos. 
Maior pesagem 
10 pontos, 
segunda maior 
9 e assim 
sucessivamente 
até a menor 
pesagem que 
será referente a 
2 pontos. 

9h55 Ginásio Paródia com temas 
ambientais 

As equipes deverão criar e 
apresentar uma paródia com 
temas ambientais. 

Tarefa prévia: 
estudantes 
podem escolher a 
música, fazer a 
paródia, ensaiar. 
 
Tarefa durante 
gincana: 
apresentar a 

3 minutos para cada 
curso apresentar a 
paródia (total ≈ 25 min.) 
5 minutos para 
julgamento e contagem 
de pontuação 

15 pontos 
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Horário Local Atividade Descrição Tipo de Tarefa Tempo Pontos 

paródia 

10h30 A definir Pesagem de resíduos 
eletrônicos (pilhas, 
baterias, cabos, etc) 

Estudantes devem coletar 
resíduos eletrônicos para entrega 
à EMLUR. 

Tarefa prévia: 
coleta de 
materiais 
Tarefa durante 
gincana: 
pesagem 

10 minutos para 
verificação da pesagem e 
contagem da pontuação 

1 a 10 pontos. 
Maior pesagem 
10 pontos, 
segunda maior 
9 e assim 
sucessivamente 
até a menor 
pesagem que 
será referente a 
2 pontos. 

10h40 Ginásio Show de talentos com 
temas ambientais 

Durante a contagem da 
pontuação final, haverá a 
apresentação do show de 
talentos com equipes 
previamente inscritas. 
 

 30 minutos para 
apresentações dos 
estudantes que se 
inscreverem para 
participação. 
Não conta ponto para a 
gincana 

- 

11h15 
Contagem da 
pontuação final 
durante a 
apresentação do 
show de talentos 

Ginásio Contagem da pontuação 
final 

Comissão contabilizará a 
pontuação final das equipes. 

  - 

11h30 Ginásio Resultado final O apresentador divulgará a 
equipe ganhadora da Gincana do 
Conhecimento 2019. 

   

 


