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I GINCAS – GINCANA DO CAMPUS SOUSA 

 

Data 14 de Agosto de 2019 

Local São Gonçalo 

Horário de início 13h 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: George Alexandre da Silva Franco, Ana Paula de Andrade 

Rocha Arnaud, Edvanildo Andrade da Silva, Francisco Tibério Felizmino de Araújo, Gilton 

Bezerra de Goes, Jane Sinara Clementino de Andrade, Maria Clíucia Medeiros Bezerra da 

S. Sousa, Maria Jeane Estrela Celeste, Maria Lourdes Vieira Ximenes, Leonardo Casarin 

Kaminski, Lucia Mara Figueiredo, Pedro Nogueira da Silva Neto, Valmiza da Costa 

Rodrigues Durand, Vania Barbosa Nascimento, Saulo de Azevedo Freire, Suely Cristina 

Pereira de Lima Oliveira e Claudia Maria Alves Pegado. 

 

EQUIPES: :Serão 5, cada uma correspondendo a um curso técnico integrado: 

INFORMÁTICA = VERDE 

PROEJA = AMARELA 

MEIO = VERMELHA 

AGROPECUÁRIA = AZUL 

AGROINDÚSTRIA = ROSA 

 

REPRESENTANTES: As equipes serão lideradas pelo coordenador do curso. Para auxiliar 

no desenvolvimento das atividades, cada equipe deverá convidar mais um servidor 

colaborador.
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PROVAS DE PREPARAÇÃO PRÉVIA 

TAREFA DETALHAMENTO AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Redação 

Cada equipe deverá escolher um 
aluno como representante para 

elaborar uma redação 
Tema Surpresa. 

 Até 10 pontos 

O tema da redação só será 
conhecido no momento do 

início da prova 
Até 1 hora 

IF Solidário 
Arrecadação de alimentos não 
perecíveis. (excluindo-se Sal e 

Vinagre) 

Quantidade de kg 
de alimento 
arrecadado 

1º = 20 pontos. 
2º = 18 pontos. 
3º = 16 pontos. 
4 º = 14 pontos 
5º = 12 pontos 

Os alimentos devem ser 
entregues até as 10 horas da 

manhã do dia 14/08/2019 

“Grito de guerra” 
Preparar um grito de guerra para ser 

entoado durante a gincana 

Originalidade. 
Criatividade. 
Animação. 

Até 10 pontos 

Será avaliada com 0 (ZERO) o 
grito de guerra que apresente 
qualquer tipo discriminação ou 
que atinja a honra de alguém. 
Além disso, os responsáveis 
estarão passivos a punições 

no âmbito escolar 

Talentos do campus 
Cada equipe deve convidar um 

servidor para realizar uma 
apresentação artística 

 
Cumpriu = 10 pontos. 

 
Não = 0 ponto. 

A apresentação pode ser 
executada por um ou mais 

servidores do campus. 
Até 5 minutos 

Paródia 
Cada equipe terá até 5 minutos para 
apresentar uma paródia com o tema 

“Vida de Estudante” 

Originalidade. 
Criatividade. 
Animação. 

Ritmo. 

Até 10 pontos 

Será avaliada com 0 (ZERO) a 
paródia que apresente 

qualquer tipo discriminação ou 
que atinja a honra de alguém. 
Além disso, os responsáveis 
estarão passivos a punições 

no âmbito escolar 
Até 5 minutos 
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Desfile “Sustentável” 
Cada equipe será representada por 
um casal trajando artigos oriundos 
de reaproveitamento de resíduos. 

Criatividade e 
sustentabilidade 

Até 10 pontos 
Serão avaliados além das 

roupas os acessórios e 
calçados. 

Quem sabe, sabe 

As equipes serão representadas por 
um time de 6 alunos, sendo 1 

menino e 1 menina de cada série. A 
equipe sorteará 5 perguntas sobre 

conhecimentos gerais.  

 
Até 20 pontos, sendo 4 
pontos por acerto 

Todos os presentes, torcida 
ou equipes, devem fazer 

silêncio para não atrapalhar 
o a concentração do time. 

 
Não será permitida ao time 

nenhuma forma de 
consulta, nem a ajuda da 

sua torcida. 
 

Qualquer violação destas 
regras implicará no 

desconto de 4 pontos a 
equipe infratora 

 


