
 

Gincana Cultural Agostiniana 2018 (29 a 31/08) 

 PROGRAMAÇÃO 
 

DIA 29/8 - QUARTA-FEIRA - 5º ao 7º EF 
Horário Prova Local Alunos inscritos Regras Responsável 

7h 

Entrega de 

alimentos para 

doação, presença e 

alunos 

uniformizados 

Sala de 

aula 
TODOS 

Os professores farão a chamada, verificarão a quantidade de 

membros uniformizados e recolherão as doações. Será 

considerado tarefa cumprida cada um dos itens abaixo:  

Doações: um item para cada aluno presente 

Presença: 80% do total de alunos da equipe 

Alunos uniformizados: 80% do total de alunos da equipe  

Professor da 1ª 

aula segundo 

horário escolar 

7h30 

 

Oração e Hino 

Nacional 

Brasileiro. 

Ginásio 

de 

esportes 

TODOS 
Apresentar postura adequada durante a oração e a execução do 

Hino Nacional de acordo com o regimento interno e regras de 

convivência e respeito. 

Coordenação e 

Pastoral 

7h45 

 
Grito de guerra 

Ginásio 

de 

esportes 

TODOS 

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.  

Elisete 

 

8h Campo minado 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

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. 

Guilherme 

  

8h30 No limite 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________4_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

Participantes: 12 meninos de cada equipe, sendo 4 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. 

Tiago Haruo 

  



 

8h50 
 

Muita Roupa 

 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano 

de ensino. Uma pessoa precisa se vestir com a maior quantidade 

de roupas possível, no tempo delimitado. Obs.: As roupas 

arrecadadas serão doadas a uma instituição de caridade. 

Vinicius 

 

9h10 Cabo de guerra 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                  3______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________ 

Participantes: 9 alunos de cada equipe sendo 3 alunos 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.  

Elisete 
 

9h30 INTERVALO 

9h50 Passando bambolê 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________4_____________________ 

                  5______________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

                  5______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

                  5______________________ 

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. 

Tiago Haruo 

 

10h10 Passe a Bolinha 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________4_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

Participantes: 12 alunos de cada equipe sendo 4 alunos por ano 

de ensino. Unindo as pontas das canaletas, os participantes 

formam um percurso para a bolinha passar. Quando a bolinha 

passar por uma canaleta, os integrantes que a estiverem 

segurando devem se deslocar para o fim do percurso para dar 

continuidade. Se a bolinha cair, ela volta para a primeira 

canaleta do momento da queda. Vencerá a equipe que levar a 

bolinha mais rapidamente ao local de chegada. É proibido andar 

com a canaleta enquanto a bolinha estiver nela. 

Elisete 
 



 

10h40 
Cadarços 

amarrados 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________4_____________________ 

                  5______________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

                  5______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

                  5______________________ 

Participantes: 15 alunos por equipe, sendo 5 alunos por ano de 

ensino. Os 15 participantes de cada equipe tirarão seus tênis e o 

organizador amarrará os cadarços aleatoriamente misturando-os. 

A equipe deverá desamarrá-los, cada aluno calçar o seu par de 

tênis e ir ao outro lado da quadra. Quando todos de uma equipe 

chegarem ao lugar estabelecido, a prova se encerrará e vencerá a 

equipe que a cumprir em menor tempo. Os alunos inscritos 

deverão estar calçados com tênis que tenham cadarços.  

Amanda Reis 
 

 

11h10 
Chinelão 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                  3______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________ 

Participantes: 9 alunos de cada equipe sendo 3 alunos 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.  

David 
 

 
11h40 

Basquetinho 

maluco 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano 

de ensino. Cinco recipientes, com tamanhos e pontuações 

diferentes, serão distribuídos a uma distância pré-estabelecida 

pela organização. Várias bolas de diferentes tamanhos serão 

disponibilizadas para os lançadores da equipe. Cada equipe terá 

o mesmo tempo para fazer os lançamentos. As bolas não 

encestadas podem ser relançadas. Vencerá a equipe que tiver 

mais pontos na somatória das bolas.  

Tiago Haruo 

 

12h30 ALMOÇO 

14h Grito de guerra 

Ginásio 

de 

esportes 

TODOS 

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.  

Elisete 

 



 

14h10 

às 

17h30 

Construção 

surpresa 

Sala de 

aula 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano 

de ensino. Cada equipe deverá produzir uma escultura 

utilizando apenas os materiais do “baú”.  

Amanda 

 

14h10 

às 

17h30 

Imite o Clipe 
Sala de 

aula 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

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. 

Ana Cláudia 

 

14h10 

às 

17h30 

Dança livre de 

casal 

Sala de 

aula 1_________________________ 2________________________ 
Participantes: 2 alunos (1 menino e 1 menina) de cada equipe. 

Um casal de cada equipe apresentará um número de dança livre. 

Amanda 

 

14h10 

às 

17h30 

Ritmos 
Sala de 

aula 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano 

de ensino. Cada equipe pesquisará e elaborará uma apresentação 

de um ritmo sorteado pela organização. Um aluno deverá falar 

sobre a história e as características do ritmo antes de apresentar 

a coreografia. 

Maria 

Fernanda 

14h10 Quiz 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

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.  

Valéria 

 

15h10  
Traduzindo e 

soletrando 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                  3______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________ 

Participantes: 8 alunos de cada equipe sendo 2 alunos de 5º 

ano (1 representante de português e um de inglês) 3 alunos de 6º 

e 3 alunos de 7º (1 representante para cada idioma: português, 

inglês e espanhol). Serão ditas palavras para serem soletradas 

em português, inglês e espanhol. O professor responsável dirá a 

palavra em português uma vez, a equipe deverá repeti-la e 

traduzi-la para depois soletrá-la. A equipe vencedora será a que 

soletrar mais palavras corretamente.  

Rosemary 

 

 



 

15h40 Palavra e a música 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano 

de ensino. Os alunos deverão cantar músicas que contenham a 

palavra sorteada no momento da prova. A resposta será validada 

se o representante cantar um trecho da música. A equipe que 

apresentar maior quantidade de músicas vencerá a prova. Só 

poderá ser apresentada uma música por palavra sorteada. 

Valéria 

 

16h INTERVALO 

16h20 Jogo da velha 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1______________________ 2_____________________ 

                  3______________________4_____________________ 

6º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

7º ano: 1______________________2______________________ 

                 3______________________4______________________ 

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 quatro pontos. 

Guilherme 
  

16h40 Continue a música 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

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.  

Neidinha 

 

17h Quebra-cuca 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

Participantes: 3 alunos de cada equipe sendo 1 aluno por ano 

de ensino. As equipes deverão montar o quebra-cabeça proposto 

pela organização. Pontuarão todas as equipes que concluírem o 

desafio.  

Kelly 
 

17h15 Torremoto 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

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.  

Kelly 
 

 



 

 DIA 31/8 - SEXTA-FEIRA - 5º ao 7º EF 
Horário Prova Local Alunos inscritos Regras Responsável 

13h30 

Entrega de 

alimentos para 

doação, presença e 

alunos 

uniformizados 

Sala de 

aula 
TODOS 

Os professores farão a chamada, verificarão a quantidade de 

membros uniformizados e recolherão as doações. Será 

considerado tarefa cumprida cada um dos itens abaixo:  

Doações: um item para cada aluno presente 

Presença: 80% do total de alunos da equipe 

Alunos uniformizados: 80% do total de alunos da equipe  

Professor da 1ª 

aula segundo 

horário escolar 

14h00 

 

Oração e música 

“Coração Inquieto” 

Ginásio 

de 

esportes 

TODOS 
Apresentar postura adequada durante a oração e a execução da 

música de acordo com o regimento interno e regras de 

convivência e respeito. 

Coordenação e 

pastoral  

14h15 Grito de Guerra 

Ginásio 

de 

esportes 

TODOS 

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.  

Elisete 

 

14h30 

Apresentação 

Dança livre de 

casal 

Ginásio 

de 

esportes 

INSCRITOS DIA 29/08 
Participantes: 2 alunos (1 menino e 1 menina) de cada equipe. 

Um casal de cada equipe apresentará o número de dança livre 

elaborado no dia anterior.  

Amanda 

 

14h50 Amantes da 7ª arte 

Ginásio 

de 

esportes 

5º ano: 1_____________________ 

6º ano: 1_____________________ 

7º ano: 1_____________________ 

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).  

Ana Cláudia 

 

15h20 
Apresentação 

Ritmos 

Ginásio 

de 

esportes 

INSCRITOS DIA 30/08 

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. 

Maria 

Fernanda 

15h40 

Apresentação 

Construção 

surpresa 

Ginásio 

de 

esportes 

INSCRITOS DIA 30/08 

Participantes: 6 alunos de cada equipe sendo 2 alunos por ano 

de ensino. Cada equipe deverá apresentar a escultura feita no dia 

anterior utilizando apenas os materiais do baú. A escultura 

deverá representar alguma época histórica e a equipe deverá 

contextualizá-la.  

Amanda 

 



 

16h INTERVALO 

16h20 
Apresentação Imite 

o Clipe 

Ginásio 

de 

esportes 

INSCRITOS DIA 30/08 

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. 

Ana Cláudia 

 

16h40 Jogo dos pais 

Ginásio 

de 

esportes 

1_________________________ 2________________________ 

3_________________________4_________________________ 

 

 

Participantes: no mínimo 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. 

 

Guilherme 
 

 

DIA 31/8 - SEXTA-FEIRA - 5ºEF ao 2ºEM (todos) 

Horário Prova Local Responsável 

17h as 18h 
Divulgação dos resultados e 

encerramento. 
Ginásio de esportes Coordenação  

 

  



 

 

 #IMPORTANTE 

 

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

isso será o professor e coordenador das Atividades Complementares, Marcos.  

 

 Para as apresentações do dia 31/08, sexta-feira, cada equipe deverá trazer um notebook com todas as músicas e arquivos a serem utilizados.   

 

 As equipes estão autorizadas a trazer uma faixa e apresentar uma mascote.  

 

 

Pontuação das provas:  

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

 

 Prova cumprida1: 200 pontos 

  

                                                           
1 As provas consideradas cumpridas serão: Doações, Presença, Uniformização, Grito de Guerra, Quebra-cuca, Fotos dos pais e Jogo dos pais (voleibol). 



 

LISTA DE MATERIAIS 

 De acordo com informações previamente divulgadas, os alunos terão que trazer materiais específicos devidamente identificados para a realização das provas. 

Esses objetos (e outros que a equipe julgar necessários) podem ser trazidos aos poucos e comporão um “baú”, que estará localizado próximo à entrada das 

catracas da Rua da Cultura até o início da gincana. Para guardar seus objetos no baú, a equipe deverá seguir os seguintes horários:  

- Período matutino: 7h às 7h30  

- Período Vespertino: 15h30 às 16h  

As equipes poderão customizar seus baús e terão apenas até 28/08 para trazer os objetos.    

Para as provas abaixo indicadas, as equipes deverão providenciar, com antecedência, os materiais listados:  

Prova “Construção surpresa”: 

 Materiais recicláveis: garrafa pet, latas de alumínio, folhas sulfite usadas, papelão, papel crepom copo descartável, palitos de kafta/sorvete, tesoura, barbante, cola.  

     Provas “Imite o clipe” – “Dança de casal” – “Ritmos”:  

 Roupas e acessórios variados.  

 

 Para os dias de preparação das provas (5º ao 7º ano: 29/08 e 8º a EM: 30/08) abaixo indicadas, as equipes deverão providenciar:  

Prova “Imite o clipe”:  

 Notebook  

Provas “Dança de casal” e “Ritmos”:  

 Som (aparelhos ou caixas de som, celulares, notebooks) 

 

 Para as apresentações do dia 31/08 as equipes deverão trazer:  

Provas “Imite o clipe” – “Dança de casal” – “Ritmos”:  

 Notebook com todos os arquivos necessários para que fique junto à mesa de som durante todo o período.  

Prova “Foto pais”:  

 Foto dos pais digitalizada.  

 

 Durante a Gincana serão solicitadas as seguintes doações:  
 

Todos os dias:  

 Doações segundo tabela divulgada.  

Prova “Muita roupa”:  

 Roupas de diversos tipos e tamanhos, que serão doadas a instituições de caridade da cidade.  


