
GINCANA CULTURAL AGOSTINIANA 2019 - LISTA DE MATERIAIS - 5º EF a 7º EF 

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

 

➔ Prova: Doações 

29/08 (quinta-feira) - POR ALUNO - 1 livro + 1 gibi + 30 latinhas limpas, amassadas e separadas em sacos de 30. 

30/08 (sexta-feira) - POR SALA - 7º ano: 4 pacotes de fralda geriátrica / 5º e 6º ano: 2 unidades de achocolatado; 2 pacotes de papel higiênico; 2 pacotes 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 

 

➔ Prova: Grito de guerra  

Entregar a letra impressa e com antecedência na mesa dos jurados.  
 

➔ Prova: Muita roupa 

Roupas de diversos tipos e tamanhos, em bom estado. Ao término da prova, TODAS as roupas serão doadas a instituições de caridade.  
 

➔ Prova: Imite o clipe
1
 

ENSAIO: Trazer notebook
2
, roupas e acessórios diversos. O clipe a ser reproduzido será informado no final do período da manhã do dia 29/08 (quinta-feira).  

APRESENTAÇÃO: 1 notebook por equipe. Outras roupas e acessórios poderão ser acrescentados a partir da necessidade para a apresentação. 

 

➔ Prova: Ritmos  

ENSAIO: A equipe pode decidir entre trazer um notebook para o ensaio ou trabalhar apenas com celulares e/ou caixas de som. Roupas e acessórios diversos. Os ritmos 

serão apresentados aos alunos no final do período da manhã do dia 29/08 (quinta-feira).  

APRESENTAÇÃO: 1 notebook por equipe. Outras roupas e acessórios poderão ser acrescentados a partir da necessidade para a apresentação. 

 

➔ Prova: Cover artístico  

ENSAIO: A equipe pode decidir entre trazer um notebook para o ensaio ou trabalhar apenas com celulares e/ou caixas de som. O cantor/a ou banda a serem reproduzidos 

serão escolhidos pelas equipes. Roupas e acessórios diversos.  

APRESENTAÇÃO: 1 notebook por equipe. Outras roupas e acessórios poderão ser acrescentados a partir da necessidade para a apresentação. 

 

➔ Prova: Bazar solidário 

1 notebook por equipe. Apresentação de slides com nome completo da instituição, justificativa da escolha, necessidade específica apresentada, verba estimada para a 

colaboração e proposta de ação para entrega das doações. 

 

➔ Provas surpresa: trazer itens diversos que podem ser solicitados a qualquer momento. 

                                                
1
 A coordenação disponibilizará, também em caráter opcional, espaços para o ensaio das provas Imite o clipe, Ritmos e Cover artístico.  

2
  Verificar previamente se há a necessidade de adaptador para projeção nas salas de aula onde ocorrerão os ensaios. 


