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I GINCANA DA ETEC JACINTO FERREIRA DE SÁ - SOMOS MAIS ETEC OURINHOS 
 
A gincana proporciona momentos de integração e descontração entre os alunos, professores e 
funcionários. Alguns valores como: trabalho em equipe, solidariedade e respeito são enfatizados, bem 
como, a importância de saber vencer com humildade e de aceitar a derrota como parte de um processo 
construtivo, no qual todos ganharam.  
 
REGULAMENTO 
 
Comissão da Gincana: Luciana Luiggi Teixeira, Odair Aquino, Herminia Rita Rosalem Martins, Manoel 
Rodrigues Carmo Jr., Adriana de Almeida Melotte. 
 
1 Objetivo: Integrar e socializar os alunos, professores e funcionários através de atividades lúdicas e 
pedagógicas e incentivar o trabalho em equipe, solidariedade e respeito ao próximo. 
 
2 Período de realização: 23 a 26/07/2019 
 
3 Cronograma das atividades 

ATIVIDADE DATA HORA LOCAL 

Organização das equipes 19/06 a 23/07 Intervalos Pátio 

Inscrição 19/06 a 23/07 Horários da 
orientação 

Orientação educacional 

Divulgação das provas  24/06 A partir das 8h00 Site da escola 

Abertura e início 23/07 10h40 às 12h30 Pátio 

Realização das tarefas 24 a 25/07 Intervalos Pátio 

Final e resultado 26/07 10h40 às 12h30 Pátio 

 
4 INSCRIÇÕES 

a) Poderão participar os alunos regularmente matriculados nos ensinos médio, técnico ou técnico 
integrado ao médio. 

b)  Ex-alunos do 3º ano (médio, técnico ou Etim) poderão participar, respeitando o limite de até 3 ex-
alunos por equipe. 

c) Para efetivar a inscrição, os alunos deverão compor uma equipe, respeitando os critérios 
estabelecidos e entregar a ficha de inscrição da equipe, devidamente preenchida, junto com a taxa 
de inscrição. 

d) Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$2,00 por pessoa, ou seja, se a equipe é comporta 
por 15 integrantes, deverá pagar R$30,00 (R$2,00 x 15). 

e) O número máximo de componentes de cada equipe será de 20 alunos e o mínimo de 10 alunos. 
f) Após a efetivação da inscrição, não será permitida a substituição de qualquer membro da equipe. 
g) Cada equipe poderá adotar 01 professor padrinho, sendo que este professor não pode fazer parte 

da comissão organizadora da gincana. 
h) Cada equipe deverá ter 01 nome, 01 grito de guerra, 01 mascote e adotar 01 cor. Não será 

permitido mais de 01 equipe com a mesma cor e/ou mascote. 
 
5 ORGANIZAÇÃO 

a) Cada equipe deverá estar identificada com a cor escolhida (blusa, calça, faixa, lenço, ou outra forma 
qualquer). 
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b)  Não será permitido que nenhum componente da equipe saia das instalações da escola durante a 
gincana.  

c) As equipes deverão administrar seus conflitos de forma pacífica e ordeira. Caso isso não ocorra, 
será avaliada pela comissão organizadora uma possível punição. 

d) As tarefas terão que ser cumpridas no prazo estipulado pela comissão organizadora. 
 
6 PROVAS 

a) A Gincana terá sua abertura na terça-feira (23/07) às 10h40. 
b) As provas solidárias e culturais serão divulgadas através das redes sociais da escola a partir do dia 

24/06. 
c) Além das provas, previamente divulgadas, ocorrerão outras provas surpresas. 
d) Em caso de empate o resultado será decidido da seguinte forma: 

• Equipe mais diversa (ou seja, aquela que tiver maior número de alunos de diferentes turmas e 
egressos);  

• Caso seja necessário outro critério de empate, o resultado será definido a favor da equipe com 
maior pontuação no item animação da torcida. 

e) A comissão organizadora, coordenação e a direção da escola não disponibilizarão materiais para as 
equipes. Cada equipe é responsável pelo seu material, se necessário. 

 
7 PREMIAÇÃO 
Serão premiadas as duas primeiras colocadas: 
1º LUGAR: 1 Lanche tradicional com batata frita do Caiu’s Burgers Grill para cada integrante da equipe 
2º LUGAR: 1 bola de Sorvete de açaí da Las Ticas Paleteria para cada integrante da equipe 
 
8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS TAREFAS 

a) Organização 
b) Apresentação em tempo pré-definido 
c) Coerência entre a apresentação e a proposta da tarefa 
d) Integração entre componentes da equipe 
e) Animação e criatividade 
f) Respeito antes, durante e após cada proposta da gincana 

 
9 DAS PROIBIÇÕES 
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

a) Qualquer música ou palavra de ordem que ridicularizem ou envergonhem a escola ou qualquer 
pessoa ligada a ela 

b) Bebida alcóolica durante o evento 
c) Provocações e xingamentos 
d) Agressão física e/ou verbal 
e) Caso haja alguma ocorrência será aplicada penalidade conforme o regimento comum das Etecs 

 


