
TAREFAS DA GINCANA

Para aqueles que toparam entrar na brincadeira, agora é hora de levar a sério. Aqui estão as primeiras
tarefas da Gincana. Que todos tenham sucesso em sua execução!!

A Gincana possui 3 (três) conjuntos de tarefas, quais sejam: 

· Tarefas Normais: aquelas que serão disponibilizadas pela Comissão Organizadora às Equipes
no 26 de agosto de 2019, para execução durante os Trabalhos da Gincana; 

· Tarefas  Extraordinárias:  aquelas  disponibilizadas  eventual  e  aleatoriamente  a  critério  da
Comissão Organizadora e que devem ser cumpridas pelas Equipes em datas, horários e locais
estipulados pela Comissão Organizadora.

Data: 31/08/2019

Horários: 8:00 às 13:00

Local: Ginásio do Campus I

TAREFAS NORMAIS (para se prepararem ao longo da semana)

Tarefa normal nº 1: Animação, desenvoltura e originalidade da torcida

Total de pontos: 20 pontos – os critérios serão divulgados posteriormente

Durante  a  culminância  da  Gincana  a  animação  das  torcidas  poderá  render  pontos!!!  Animação,
organização,  caracterização,  participação,  envolvimento  e  quantidade  de  participantes  serão
observados pelos jurados. 

A  torcida  é  um  corpo  coletivo,  que  grita,  vibra,  reverbera  e  até  quando  faz  silêncio.  Por  isso,  a
animação, desenvoltura e originalidade da torcida serão avaliadas por todos os jurados. Atenção para a
regra fundamental do jogo: o silêncio e o respeito durante as apresentações da sua e da outra equipe,
bem  como  a  partir  das  solicitações/indicações  do  apresentador  deverão  ser  cuidadosamente
observadas, pois o comportamento da equipe pode definir a pontuação final desta tarefa.

E fiquem atentos,  essa tarefa  poderá ser avaliada a partir  das 8 h da manhã do dia da Gincana,
portanto, estejam todos presentes.

Lembrem-se de uniformizar a equipe, vale todos com a mesma cor de blusa ou alguma identificação
específica que seja fácil para os juízes diferenciarem os integrantes de cada equipe. Não se esqueçam
que o líder deve ser visualmente identificável com uma braçadeira, crachá, boné, lenço, etc., com a cor
do time ou outra identificação.
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Tarefa normal nº 2: Quem ama doa e ajuda vidas

Total de pontos: 20 pontos

Nesta tarefa as equipes devem arrecadar litros de leite,  que serão doados para uma instituição de
caridade que será escolhida pela equipe campeã. Os leites arrecadados deverão ser entregues na
Coordenação ou na sala 503 – P19 até às 17 horas do dia 30/08/2019.

Colocação Pontos

1º lugar 20

2º lugar 15
3º lugar 12
4º lugar 10
5º lugar 8
6º lugar 6
7º lugar 5
8º lugar 4
9º lugar 3
10º lugar 2

A equipe que não trouxer nenhuma caixa 0

Tarefa normal nº 3: Família: sinônimo de amor e carinho

Total de pontos: 20 pontos, 2 pontos para cada familiar presente

Cada equipe deverá trazer para a escola no máximo 10 (dez) representantes da família para serem
homenageados pela equipe no dia 31/08/2019. Este representante deverá apresentar documento que
comprove o vínculo com o aluno da equipe. Esta tarefa será avaliada a qualquer momento, no intervalo
entre 10 horas até 11 horas.

Tarefa normal nº 4: Jingle e Mascote (uma só tarefa, com duas pontuações)

Total de pontos: 10 pontos

A intenção da prova é de que,  através de um  jingle e  de um mascote,  a torcida possa interagir  e
celebrar esse momento de encontro e conhecimento. 

Colocação Pontuação Jingle Pontuação Mascote

1º lugar 5 5

2º lugar 3 3

3º lugar 2 2

2



OBSERVAÇÕES:

§ A letra do jingle deverá ser entregue à comissão organizadora logo após a abertura da Gincana em
forma de documento, com capa indicativa de cada equipe (05 cópias).

§ O jingle pode ser solicitado a qualquer momento, durante a animação das equipes.
§ O figurino do mascote deve ser condizente com a proposta de sua equipe.
§ O mascote deverá estar  presente nos momentos destinados à animação das equipes (TAREFA

NORMAL nº1), e sempre que for solicitada pelo apresentador da Gincana.
§ O mascote será responsável pela animação da equipe e não precisa ser um membro da equipe.

Tarefa normal nº 5: Ser exemplo, deixando marcas 

Total de pontos: 5 pontos

Existem pessoas que marcaram e marcam épocas,  nesta tarefa cada equipe deverá trazer um ex-
aluno(a) do Curso Técnico em Eletrônica (equipes de ELT) e um ex-aluno(a) do Curso Técnico em
Biomédica (equipes de EBM), devidamente documentado (histórico ou diploma do Curso) no tempo de
1 (um) minuto, apresentar a sua profissão. A equipe que trouxer o aluno mais antigo do curso será
pontuada.
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