
 

Gincana Cultural Agostiniana 2018 (29 a 31/08) 

 PROGRAMAÇÃO 
 

DIA 26/8 - SEGUNDA-FEIRA - 8º EF ao 2ºEM 
Horário Prova Local Regras e participantes 

7h 

Entrega de 
latinhas, livros e 
gibis, presença e 

alunos 
uniformizados 

Pátio: 
doações  

 
Sala de aula: 
conferência 
presenças e 
uniformes 

Cada aluno deverá trazer, no mínimo, 1 livro, 1 gibi e um pacote com 30 latinhas limpas e amassadas e entregar as doações nos lugares 
sinalizados do pátio antes de se dirigirem às salas de aula.  

Em sala, os professores farão a chamada e verificarão a quantidade de membros uniformizados.  
 

Obs.: Os lacres das latinhas podem ser entregues separadamente. 
 

Pontuação:  
Latinhas: as doações serão pesadas para determinar a ordem de classificação na pontuação das equipes, ou seja, a equipe que tiver maior 

arrecadação será a vencedora da prova e as outras serão classificadas de acordo com as quantidades obtidas.  

Livros e gibis: tarefa cumprida 

Presença (80% do total de alunos da equipe): tarefa cumprida 
Alunos uniformizados (80% do total de alunos da equipe): tarefa cumprida   

7h30 
 

Oração, canção 
“Coração 

inquieto” e Hino 
Nacional 

Brasileiro. 

Ginásio de 
esportes 

Apresentar postura adequada durante a oração e a execução do Hino Nacional de acordo com o regimento interno e regras de convivência e 
respeito. 

7h45 
 

Grito de guerra 
Ginásio de 
esportes 

1 grito de guerra por equipe. A letra não pode conter palavrões ou qualquer tipo de ofensa e deve ressaltar o espírito de integração da 
gincana. Entregar a letra impressa e com antecedência na mesa dos jurados. Será considerada prova cumprida.  

7h55 Provas surpresa 
Ginásio de 
esportes 

Serão determinadas tarefas a serem apresentadas no final do período. 

8h  
Amantes da 7º 

arte 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano de ensino. Serão 
exibidas breves cenas de filmes conhecidos do cinema e o grupo deverá escrever, 

em ficha própria, o nome correto do filme ao qual pertence a cena. Os 
participantes, durante a prova, não poderão fazer qualquer tipo de consulta (seja 

a celulares ou à própria equipe). 

1 aluno por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM __________________________________________ 

 

  



 

8h30 
Campo 
minado 

Ginásio 
de 

esportes 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano de ensino. Serão espalhados objetos 
em um espaço delimitado e um aluno de cada equipe, com os olhos vendados, será orientado pelos 
outros dois a se dirigir ao ponto de chegada. Caso o aluno toque em algum objeto, poderá reiniciar 
o percurso por até três vezes. A equipe que completar o trajeto em menor tempo vence a prova. 

1 aluno por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM __________________________________________ 

8h30 
No 

limite 

Ginásio 
de 

esportes 

Participantes: 18 meninos de cada equipe, sendo 6 alunos por ano de ensino. Os alunos terão um 
minuto para se organizarem de forma a ocupar um espaço delimitado pela equipe organizadora e 
nele permanecer, imóvel, por dez segundos. A cada rodada, o espaço será reduzido, vencendo a 

equipe que conseguir aglomerar todos os alunos no menor espaço. 

6 meninos por ano de ensino 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

8h50 
Chutes 
ao gol 

Ginásio 
de 

esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 meninas por ano de ensino. As representantes de 
cada equipe devem realizar tentativas de chutes ao gol. Cada aluna terá três chances de chute. 

Vencerá a equipe que fizer mais gols. 

2 meninas por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

9h05 INTERVALO 

 

  



 

 

9h25 
Jogo da 
velha 

Ginásio 
de 

esportes 

Participantes: 12 alunos de cada equipe sendo 4 alunos (2 meninos e 2 meninas) por ano de 
ensino. Um esquema de jogo da velha será demarcado no chão e duas equipes posicionadas em 

fileiras a certa distância. Cada equipe receberá três coletes de determinada cor e, ao sinal do 
professor responsável, um aluno por vez correrá de sua fileira e colocará seu colete em um 

espaço qualquer do tabuleiro. Após isso, ele retornará a sua fileira e, com um toque de mãos, 
autorizará a saída do próximo corredor. Caso a trilha não aconteça, os jogadores podem, em sua 

rodada, mudar a posição de um de seus coletes até que ela se forme. Ganhará um ponto a 
equipe que primeiro formar uma trilha reta na horizontal, vertical ou diagonal. Vencerá a 

partida a equipe que fizer três pontos. 

2 meninos 2 meninas 

por ano de ensino 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

9h50 
Passe a 
bolinha 

Ginásio 
de 

esportes 

Participantes: 24 alunos por equipe, sendo 4 meninos e 4 meninas por ano de ensino. As 
categorias feminino e masculino disputam separadamente. Teremos duas fileiras, com três 
canaletas cada, sendo que cada canaleta será carregada por 2 alunos.  A prova consiste em 

conduzir as 12 bolinhas totais (6 por fileira)  no menor tempo. Os alunos conduzirão as canaletas 
em um percurso específico, levando as bolinhas até o local de chegada. Se a bolinha cair, 

reinicia-se o percurso do ponto de partida. 

4 meninos 4 meninas 

por ano de ensino 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

 

  



 

 

10h20 
Cabo de 
guerra 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 9 alunos de cada equipe sendo 3 meninos e 3 meninas por ano de 
ensino. Categorias masculino e feminino. Um círculo será dividido em quatro 

partes iguais e em cada uma delas ficará uma equipe segurando uma das pontas 
do cabo de guerra. O objetivo é que a equipe puxe a corda para si dentro de um 

minuto, sendo que, ao final desse tempo, vence a equipe que estiver com o centro 
do cabo de guerra no seu setor. O lado contrário será o 4º colocado e o 2º e 3º 

lugares obedecerão à menor distância do centro das cordas para a classificação.  

3 meninos 3 meninas 

por ano de ensino 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

EM __________________ 

10h40 
Palavra e a 

música 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. Cada 
grupo deverá sortear uma palavra e os alunos deverão cantar o trecho de uma 

música no qual a palavra apareça. A equipe que apresentar maior quantidade de 
músicas vencerá a prova. Só poderá ser apresentada uma música por palavra 

sorteada. 

2 alunos por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

11h 
Basquete da 
diversidade 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 meninos por ano de ensino. De 
acordo com a categoria indicada, os alunos precisarão arremessar bolas ao cesto. 

Serão 3 arremessos por aluno e por categoria. 

Categorias: 8º ano → olhos vendados;  
9º ano → um braço amarrado;  

EM → cadeira de rodas.  
Caso a equipe consiga converter ao menos uma cesta em qualquer modalidade, 

será considerado prova cumprida. 

2 meninos por ano de ensino  

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  



 

11h30 Jogo dos pais 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 4 pais por equipe. Os pais formarão times mistos para uma partida 
de voleibol envolvendo todas as equipes. Se as equipes apresentarem o mínimo 

de pais exigido, será considerado prova cumprida. 

4 pais por equipe 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

12h 
Show de 
talentos 

Ginásio de 
esportes 

Serão contabilizados os ingressos que as equipes conseguirem com o Show de talentos, ocorrido no dia 24/08. As equipes que conseguirem 
determinado número de entradas receberão os pontos de tarefa cumprida. 

12h10 Informações e sorteios das apresentações da terça-feira pela manhã 

12h30 Limpeza do ginásio 

 

 

 

 

  



 

DIA 26/8 - SEGUNDA-FEIRA - 8º EF ao 2º EM 

Tarde: Período para preparação para as provas da terça-feira (opcional) 

14h10 
às 

17h30 

Preparação 
Cover artístico 

Sala de aula 

Participantes: Livre. A equipe apresentará ao vivo uma música de uma banda ou 
cantor escolhido. Será considerada a caracterização para semelhança com o artista 
escolhido. O aluno deverá falar sobre a história do artista ou banda escolhida. Cada 

equipe deverá trazer seu equipamento audiovisual (ensaio e apresentação). 

Livre 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

14h10 
às 

17h30 

Preparação 
Imite o Clipe 

Sala de aula 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. As 
equipes assistirão a um clipe escolhido pela comissão e deverão reproduzi-lo. Será 
proibida a participação de terceiros. Os figurinos para a apresentação devem ser 
apenas as roupas e acessórios da própria equipe, já trazidos conforme orientação 

prévia. 

2 alunos por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

14h10 
às 

17h30 

Preparação 
Ritmos 

Sala de aula 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. Cada 
equipe pesquisará e elaborará uma apresentação de um ritmo escolhido pela 

própria equipe a partir das indicações da organização. Um aluno deverá falar sobre 
a história e as características do ritmo antes de apresentar a coreografia. Cada 

equipe deverá trazer seu equipamento audiovisual (ensaio e apresentação). 

2 alunos por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

 
  



 

DIA 27/8 – TERÇA-FEIRA – 8º EF ao 2º EM 
Horário Prova Local Regras e participantes 

7h 

Entrega de 
doações, 

presença e alunos 
uniformizados 

Pátio: 
doações  

 
Sala de 

aula: 
conferênci

a 
presenças 

e 
uniformes 

 

Cada aluno deverá os itens indicados em tabela específica e entregar as doações nos lugares sinalizados do pátio antes de se dirigirem às salas 
de aula. 

Em sala, os professores farão a chamada e verificarão a quantidade de membros uniformizados.  
 

Pontuação:  
Doações: tarefa cumprida 

Presença (80% do total de alunos da equipe): tarefa cumprida 
Alunos uniformizados (80% do total de alunos da equipe): tarefa cumprida  

7h30 
 

Oração e música 
“Coração 
Inquieto” 

Ginásio de 
esportes 

Apresentar postura adequada durante a oração e a execução da música de acordo com o regimento interno e regras de convivência e respeito. 

7h45 Grito de Guerra 
Ginásio de 
esportes 

1 grito de guerra por equipe. A letra não pode conter palavrões ou qualquer tipo de ofensa e deve ressaltar o espírito de integração da gincana. 
Entregar a letra impressa e com antecedência na mesa dos jurados. Será considerada prova cumprida. 

8h 

Projeto: “Valores 
compartilhados” 

 
Cidadania e 

consciência social 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. As 
equipes deverão entrevistar representantes das instituições beneficentes 

selecionadas em parceria com a equipe de DHS e a partir da demanda destas, 
elaborar um projeto em que se contemplem ações realizadas pelos alunos do 

colégio com o objetivo de melhorar o bem estar social dos assistidos pela 
instituição.  

Os projetos serão avaliados, no dia da apresentação, considerando-se a pertinência 
e viabilidade da execução no 2º semestre de 2019.   

O relatório deverá ser elaborado em arquivo de texto e compartilhado com a OE 
Fabiana Donati até 22 de agosto. No dia 27/08, os alunos deverão trazer uma 

apresentação de slides sucinta e fazer uma explanação oral de 5 minutos para que 
a banca avaliadora conheça o projeto e escolha aquele que será implantado. O 

projeto eleito será o vencedor da prova e as demais equipes serão classificadas de 
acordo com as notas obtidas. 

2 alunos por ano de ensino 

Equipe: 
2 alunos para entrevistar o dirigente da instituição 

2 alunos para elaborar o relatório para a OE 
1 aluno para fazer a apresentação no dia da gincana 

1 aluno coordenador do projeto 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

8h30 
Apresentação 
Imite o Clipe 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. As equipes apresentarão o clipe escolhido pela comissão e 
reproduzido no dia anterior. Será proibida a participação de terceiros. Os figurinos para a apresentação devem ser roupas e acessórios da 

própria equipe, já trazidos conforme orientação prévia. 



 

9h05 INTERVALO 

9h25 

 
 
 

Quiz 
 
 
 
 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino (1 
menino e 1 menina). Serão feitas perguntas (abertas ou de múltipla escolha) 

envolvendo conteúdos de disciplinas da grade curricular. Cada dupla responderá 
às questões correspondentes ao seu ano de ensino. As perguntas serão divididas 

em diferentes níveis de complexidade. Vencerá a equipe que responder mais 
perguntas corretamente.  

1 menino 1 menina 

por ano de ensino 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

Torremoto 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano de ensino. De 
acordo com uma ordem estabelecida em sorteio, os alunos retirarão uma peça 

por vez da torre sem derrubá-la. Uma nova partida será iniciada a cada queda da 
torre, permanecendo na prova até a última rodada a equipe que tirar as peças 

sem derrubar a torre.  

1 aluno por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

10h10 
Apresentação 

Ritmos 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano de ensino. Cada equipe fará a apresentação do ritmo sorteado pela 
organização e ensaiado no dia anterior. Um aluno deverá falar sobre a história e as características do ritmo antes de realizarem a coreografia. 

10h30 
Traduzindo e 
soletrando 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 6 alunos de cada equipe, sendo 2 alunos por ano de ensino. Serão 
ditas palavras para serem soletradas em inglês e espanhol. O professor 

responsável dirá a palavra em português uma vez, a equipe deverá repeti-la e 
traduzi-la aos dois idiomas. A equipe pode escolher diferentes representantes 
para soletrar a palavra em cada língua. O aluno que iniciar a soletração tem o 

direito de recomeçar caso perceba, antes de encerrar a palavra, que cometeu um 
equívoco. Mas isso só poderá ser feito uma vez. Os acentos ou hífens também 
deverão ser soletrados. A equipe vencedora será a que soletrar mais palavras 

corretamente. 

2 alunos por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

 

  



 

10h50 Chinelão 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 12 alunos de cada equipe sendo 4 meninos e 4 meninas por ano de 
ensino. Categorias masculino e feminino.  

Alunos separados pelo ano de ensino, com os pés calçados no “chinelão” (madeira 
em que há três correias para prender os pés) precisarão realizar o percurso 
determinado, sendo considerada vencedora a equipe que o fizer no menor 

tempo.  

4 meninos 4 meninas 

por ano de ensino 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________  

EM __________________  

EM __________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

8º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

9º ___________________ 

EM __________________ 

EM __________________  

EM __________________  

EM __________________ 

11h20 
Continue a 

música 
Ginásio de 
esportes 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano de ensino. As 
equipes deverão dar continuidade à música iniciada pela comissão organizadora. 

Os alunos precisarão cantar um trecho de forma correta para a resposta ser 
validada. Vencerá a equipe que acertar mais músicas.  

1 aluno por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________ 

11h40 
Apresentação 
Cover artístico 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: Livre. A equipe fará a apresentação ao vivo da música de uma banda ou cantor elaborada no dia anterior. Será considerada a 
caracterização para semelhança com o artista escolhido.  O aluno deverá falar sobre a história do artista ou banda escolhida antes de realizar 
a performance. 

 

  



 

12h 
Passando 
bambolê 

Ginásio de 
esportes 

Participantes: 15 alunos de cada equipe sendo 5 alunos por ano de ensino. 
Formando um círculo, com as mãos dadas, os alunos precisam passar por dentro 
de um bambolê, sem soltar as mãos, até que ele retorne ao ponto inicial. Cada 

volta contabilizará 1 ponto. Vencerá a equipe que passar o bambolê mais vezes no 
tempo determinado para a prova. 

5 alunos por ano de ensino 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

8º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

9º ___________________________________________ 

EM ___________________________________________  

EM ___________________________________________  

EM ___________________________________________  

EM ___________________________________________  

EM ___________________________________________ 

12h20 Limpeza e organização do ginásio 

12h40 Divulgação dos resultados e encerramento 

 
     #IMPORTANTE 

 A posição das equipes no Ginásio por período e a ordem de apresentação das equipes nas provas serão sorteadas antecipadamente.  

 Para as apresentações do dia 27/08, terça-feira, cada equipe deverá trazer um notebook com todas as músicas e arquivos a serem utilizados.   

Pontuação das provas:  

★ 1º lugar: 400 pontos ★ 2º lugar: 300 pontos ★ 3º lugar: 200 pontos ★ 4º lugar: 100 pontos   Prova cumprida1: 200 pontos 

 

                                                           
1
 Provas cumpridas: Doações de livros, gibis , alimentos e itens de higiene; Presença; Uniformização; Grito de Guerra; Quebra-cuca; Jogo dos pais; Basquete da diversidade; Provas surpresa; Show de talentos. 


