
 

Gincana Cultural Agostiniana 2019 – 8º EF ao 2º EM (26 e 27/08) 

 INFORMATIVO 
Objetivos: 

 Orientada pelos princípios que integram o Projeto Educativo do Colégio Agostiniano São José, a Gincana Cultural tem como objetivo oferecer aos 

alunos atividades culturais e esportivas que incentivem e propiciem o aprimoramento do espírito de cooperação, integração e respeito imprescindíveis à 

formação do cidadão contemporâneo. 

Equipes: 
 
 

EQUIPES Amarela Azul Verde Vermelha 

TURMAS  
9ºA 
8ºB 
2ºA 

9ºB 
8ºC 
1ºB 

9ºC 
8ºD 
1ºA 
1ºC 

9ºD 
8ºA 
2ºB 

Professores 
coordenadores 

Evandro e Letícia 
Constâncio e Ana 

Cláudia 
Jessé e Cristiane Ândrea e Valéria 

 

 
Datas e horários: 

● 26/08 - segunda-feira  
o 7h às 12h30  
o 14h20 às 17h30 (preparação para as apresentações do dia 27/08 - opcional) 

● 27/08 - terça-feira  
o 7h às 12h30  

 
 

Premiação:  

Confraternização no colégio, com show musical, piscina, “pizzada” e luau para todos os integrantes das equipes vencedoras.   



 
 
 
Orientações: 
1. Todos os alunos participarão da gincana nos dias e horários indicados, independentemente do período em que estudam. 

2. No início de cada período, as doações deverão ser entregues no pátio, nos locais devidamente sinalizados. Após isso, os alunos deverão dirigir-se às suas 

respectivas salas de aula para averiguação da presença e verificação das camisetas.  

3. Em caso de dúvidas em relação ao resultado das provas, a equipe poderá esclarecê-las diretamente com o professor responsável pela prova em questão. 

4. As provas serão realizadas somente pelos alunos do colégio, com exceção do jogo dos pais.  

5. Apenas durante a Semana Cultural Agostiniana, os alunos serão autorizados a substituírem o uniforme pela camiseta de sua respectiva equipe. 

6. A torcida poderá utilizar instrumentos de percussão. Contudo, é importante atentar para os momentos em que o silêncio será exigido devido à 

necessidade da prova. Não será permitido o uso de buzinas. 

7. Os alunos deverão se inscrever antecipadamente para as provas em que desejarem participar com os professores coordenadores ou com os 

representantes das equipes. 

8. Haverá um sorteio prévio, com a participação de um representante de cada equipe, para estabelecer a ordem de apresentação nas provas. 

9. As regras de convivência que integram o Projeto Educativo, e que estão registradas no Regimento Escolar, também deverão ser observadas durante a 

Gincana Cultural. 

10. O grito de guerra deverá ser criado pelas equipes antecipadamente. A letra não poderá conter palavrões ou qualquer tipo de ofensa e deve ressaltar o 

espírito de integração da gincana. Uma cópia impressa deverá ser entregue ao professor responsável pela prova no 1º dia da gincana.  

 

 
Materiais: 

● Para a realização de determinadas provas, as equipes deverão providenciar materiais específicos de acordo com a lista de materiais disponibilizada no 

site do colégio durante o período de 5 a 9 de agosto. 

● Os materiais deverão ser trazidos nos dias da gincana, pois não haverá um lugar específico determinado para guardá-los no colégio. 

  



 
 
Doações: 
Orientamos que cada aluno faça a doação dos produtos indicados abaixo.  

26/08  Livros e gibis + latinhas 
 

● Livros e gibis → Podem ser usados, mas devem estar em bom estado de conservação; não serão aceitos livros didáticos, teóricos e dicionários. A 
equipe deverá contabilizar 1 livro e 1 gibi por aluno para que a tarefa seja considerada cumprida. Caso o número mínimo de doações seja excedido 
será bem-vindo, contudo não haverá classificação de acordo com a quantidade.  

● Latinhas → Cada aluno deverá trazer pelo menos 30 latinhas1 (limpas, amassadas e já separadas em pacotes de 30). Além disso, 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.  

 
   
27/08  Doações  
 

EQUIPES Amarela Azul Verde Vermelha 

TURMAS 

9ºA - por turma:  

4  pacotes de fralda geriátrica 

 

8ºB e 2ºA - por turma:  

2 unidades de achocolatado;  
2 pacotes de papel higiênico;  
2 pacotes de 1 kg de sabão em pó;  
2 litros de leite;  
2 desinfetantes;  
2 pacotes de macarrão;  
2 kg de farinha de trigo;  
2 unidades de leite condensado;  
2 unidades de molho de tomate 

9ºB - por turma:  

4  pacotes de fralda geriátrica 

 

8ºC e 1ºB - por turma:  

2 unidades de achocolatado;  
2 pacotes de papel higiênico;  
2 pacotes de 1 kg de sabão em pó;  
2 litros de leite;  
2 desinfetantes;  
2 pacotes de macarrão;  
2 kg de farinha de trigo;  
2 unidades de leite condensado;  
2 unidades de molho de tomate 

9ºC - por turma:  

4  pacotes de fralda geriátrica 

 

8ºD - por turma:  

4  pacotes de fralda geriátrica 

 

1ºA e 1ºC - por turma:  
2 unidades de achocolatado;  
2 pacotes de papel higiênico;  
2 pacotes de 1 kg de sabão em pó;  
2 litros de leite;  
2 desinfetantes;  
2 pacotes de macarrão;  
2 kg de farinha de trigo;  
2 unidades de leite condensado;  
2 unidades de molho de tomate 

 

9ºD - por turma:  

4  pacotes de fralda geriátrica 

 

 

8ºA e 2ºB - por turma:  

2 unidades de achocolatado;  
2 pacotes de papel higiênico;  
2 pacotes de 1 kg de sabão em pó;  
2 litros de leite;  
2 desinfetantes;  
2 pacotes de macarrão;  
2 kg de farinha de trigo;  
2 unidades de leite condensado;  
2 unidades de molho de tomate  

 

      

                                                           
1
 Recomendamos que os lacres sejam destacados das latinhas e entregues separadamente para colaborar na campanha “Lacres do bem”. 



Provas que demandarão organização prévia:  

Prova Regras 

Doações:  

✔ latinhas 

✔ livros  

✔ gibis 

✔ alimentos ou produtos de 

higiene 

Presença  

Alunos uniformizados 

Pontuação:   

● Quantidade arrecadada:  

o Doação de latinhas:  

▪ Dia 26/08: mínimo de 30 latinhas por aluno; classificação em 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º lugares determinada de acordo com a 

quantidade arrecadada. 

● Tarefa cumprida:  

o Doações de livros, gibis, alimentos e produtos de higiene:  

▪ Dia 26/08: 1 livro e 1 gibi para cada aluno presente. 

▪ Dia 27/08: itens de acordo com tabela específica. 

o Presença: 80% do total de alunos da equipe 

o Alunos uniformizados com a camiseta da gincana: 80% do total de alunos da equipe   

Grito de guerra 
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.  

No 1º dia da gincana, entregar a letra impressa ao professor responsável. Será considerada prova cumprida.  

Projeto: “Valores compartilhados” 

Cidadania e consciência social 

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. 

Cronograma:  
✔ Junho: divulgação e escolha das instituições em parceria com a equipe de DHS 
✔ Agosto: dia 5 - orientação para elaboração do projeto com a OE Fabiana Donati  
✔ Agosto: 1ª e 2ª semanas - visita às instituições escolhidas 
✔ Agosto: 3ª semana: elaboração do relatório e da apresentação. 
✔ Agosto: dia 26 - covisão com OE Fabiana Donati 
✔ Agosto: dia 27 - apresentação no ginásio de esportes 

      

Jogo dos pais Cada equipe deverá indicar de 3 a 5 pais para participação em uma partida de voleibol envolvendo todas as equipes. 

 

                        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 


