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TAREFAS DA GINCANA 
 

1) TAREFA SOLIDÁRIA 

Arrecadar FRALDA GERIÁTRICA (Tamanho G e GG). Os itens arrecadados deverão ser entregues na 

coordenação pedagógica/orientação educacional da escola no período de 23 a 25 de julho de 2019. O 

resultado será revelado no dia 26/07 (final da gincana). A pontuação será de acordo com o número de 

fraldas doadas por equipe. 

Pontuação: 

1º lugar: 500 pontos 

2º lugar: 300 pontos 

3º lugar: 150 pontos 

 

2) TAREFA: BRASIL – TERRA DA DIVERSIDADE 

Apresentação na abertura da gincana (dia 23/07/2019).  A equipe deverá criar uma apresentação 

envolvendo um ritmo característico de cada uma das 5 (cinco) regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul. A apresentação deverá conter no mínimo 5 participantes. Só será permitida a 

participação de integrantes da equipe. Os participantes poderão dançar juntos ou separadamente (rodízio). 

Cada equipe terá um tempo MÁXIMO de 4 minutos de apresentação. Todas as apresentações devem estar 

de acordo com o ambiente escolar: vestimentas adequadas, letras das músicas não podem ter conteúdo 

discriminatório, ofensivo e palavras com sentidos pejorativos. Caso ultrapasse o tempo estipulado a equipe 

sofrerá penalidade (será descontado 50 pontos). 

Pontuação: 

1º lugar: 500 pontos 

2º lugar: 300 pontos 

3º lugar: 150 pontos 

 

3) TAREFA: LAS TICAS É TOP 

Cada equipe deverá criar um banner (virtual) dizendo por que o sorvete e o açaí da Las Ticas é o melhor. O 

banner deverá ser enviado no whatsapp da coordenadora da gincana Luciana Luiggi (14 99796-9587) até o 

dia 23/07/2019 pela manhã, e, se aprovado pelo patrocinador, será publicado pela Las Ticas (a partir do dia 

24/07). Cada equipe é responsável por garantir as curtidas de seu banner até as 8h00 do dia 26/07/2019. A 

pontuação será de acordo com o número de curtidas. Não será permitido fazer anúncios patrocinados e/ou 

impulsionados. O resultado será revelado no dia 26/07 (final da gincana). 

Pontuação: 

1º lugar: número de curtidas obtidas x 5 

2º lugar: número de curtidas obtidas x 3 

3º lugar: número de curtidas obtidas x 2 

 

4) TAREFA: AQUI SÓ TEM NERD 

Quiz: Cada equipe terá, no máximo, 1 minuto para responder questões. Estas questões serão diversificadas, 

ou seja, cada questão irá abranger uma área (matemática, física, química, português, história, geografia, 

biologia, atualidades, entre outras). A resposta deverá ser escrita em uma folha e mostrada ao término do 

tempo disponibilizado para resposta. O quiz será realizado no dia 23/07 (abertura da gincana). 

Pontuação: 
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1º lugar: 300 pontos 

2º lugar: 200 pontos 

3º lugar: 100 pontos 

 

5) TAREFA: GRITO DE GUERRA E MASCOTE 

As equipes deverão apresentar um grito de guerra. A letra da música deverá ser impressa e entregue aos 

jurados. As equipes terão, NO MÁXIMO, 2 minutos para organizar os componentes para iniciar as 

apresentações. Poderá ser utilizado instrumento na execução do Grito de Guerra. É imprescindível a 

participação de TODOS os componentes da equipe. O Mascote pode ser apresentado simultaneamente ao 

Grito de Guerra Tempo máximo de apresentação por equipe: 2 minutos. A apresentação será feita no dia 

23/07 (abertura da gincana). 

Pontuação: 

1º lugar: 300 pontos 

2º lugar: 200 pontos 

3º lugar: 100 pontos 

 

6) TAREFA: ETEC DO MEU CORAÇÃO 

Fazer um vídeo (para ser postado nas redes sociais e whatsapp) dizendo em até 30 segundos, as 

contribuições da Etec para sua vida e para sua formação. O vídeo deverá ser enviado para o whatsapp da 

coordenadora da gincana (Luciana Luiggi) até o dia 24/07. Os vídeos serão apresentados para uma 

comissão julgadora e, todos os vídeos que cumprirem as regras satisfatoriamente serão pontuados. Todas 

as pessoas que aparecerem no vídeo DEVERÃO preencher uma ficha de autorização de uso de imagem e 

entregar até o dia 25/07, devidamente assinada pelos responsáveis (caso seja menor de idade) ou pelo 

próprio aluno (caso seja maior de idade). As fichas de autorização de uso de imagem serão disponibilizadas 

pela comissão organizadora na abertura da gincana. O resultado será revelado no dia 26/07 (final da 

gincana). 

Pontuação: 200 pontos para cada equipe que tiver o vídeo aprovado pelos organizadores da gincana. 

 

7) TAREFA: QUEM SABE FAZ AO VIVO 

A comissão organizadora sorteará um valor por equipe (Exemplo: amor, justiça, respeito, amizade, 

bondade, solidariedade, entre outros). A equipe deverá organizar uma encenação (dramatização, Stand up, 

ou outro) enfatizando a importância do valor sorteado. As equipes terão 15 minutos para se organizar e, 

cada equipe terá ATÉ 3 minutos para se apresentar. Não será permitido conversar durante a apresentação 

de outras equipes. Caso alguma regra seja descumprida a equipe sofrerá penalidade (será descontado 50 

pontos). Esta tarefa será realizada no dia 27/07 (final da gincana). 

Pontuação: 

1º lugar: 500 pontos 

2º lugar: 300 pontos 

3º lugar: 150 pontos 

 

8) TAREFA: PARODIANDO 

A equipe deverá escolher uma música de sucesso e fazer uma paródia com a temática “a importância da 

escola”. A Paródia DEVERÁ ser autoral e será apresentada pelas equipes no dia 27/07 (final da gincana). 

Cada equipe terá ATÉ 2 minutos para apresentar sua paródia. Será permitido o uso de instrumento(s) para 

acompanhar o ritmo. Todas os envolvidos DEVERÃO preencher uma ficha de autorização de liberação de 



 
______________________________________________________________________________________________ 

Etec “Jacinto Ferreira de Sá” - 066 
 

________________________________________________________________________________________________ 
www.eteourinhos.com.br  

Etec Jacinto Ferreira de Sá – Av. Antônio de Almeida Leite nº 913 – J.Paulista – Ourinhos/SP – 19907-000 – 3322 4908 
Classe Descentralizada EE Virginia Ramalho- Rua Gaspar Ricardo nº 484 – V. Nova Sá – Ourinhos/SP - 19911-832 – 3324 2178 

Classe Descentralizada E.M.E.F. Profª Augusta Novaes Coronado- Rua Siqueira Rezende n° 190- Centro- Ibirarema/SP- 19940-000- 14-3307-1447 
Classe Descentralizada E.M.E.F. Profª Coraly de Souza Freire- Rua Rodrigues Alves n° 125- Vila São João - Salto Grande/SP- 19920-000- 14-3378-1164 

Classe Descentralizada E.M.E.F. Samuel Pereira de Lima- Rua Augusta Correa Gomes- Jd. Satélite- Ribeirão do Sul/SP- 19930-000- 143379-1414 

 

direitos autorais e entregar até o dia 25/07, devidamente assinada pelos responsáveis (caso seja menor de 

idade) ou pelo próprio aluno (caso seja maior de idade). As fichas de autorização de direitos autorais serão 

disponibilizadas pela comissão organizadora na abertura da gincana. 

Pontuação: 

1º lugar: 500 pontos 

2º lugar: 300 pontos 

3º lugar: 150 pontos 

 

9) TAREFA: DESAPEGOS 

Cada equipe deverá arrecadar o maior número de peças (roupas, sapatos, acessórios, bolsas) em BOM 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO, para o BRECHÓ DA ETEC. O resultado será revelado no dia 26/07 (final da 

gincana). Será penalizada (com perda de 50 pontos por peça) a equipe que trouxer peça(s) em mal estado 

de conservação e/ou sem condição de uso. Serão aceitos como acessórios: cinto, echarpe, cachecol, gorro, 

pashmina. 

Pontuação: 

Calças, agasalhos – 30 pontos cada 

Blusas, camisetas, sapatos, bolsas – 20 pontos cada 

Acessórios – 10 pontos cada 

 

10) TAREFA: CAIUS BURGERS GRILL É O MELHOR 

Cada equipe deverá fazer um vídeo de 10 segundos dizendo por que lanche artesanal do Caius Burgers Grill 

é o melhor. O vídeo deverá ser enviado no whatsapp da coordenadora da gincana Luciana Luiggi (14 99796-

9587) até o dia 23/07/2019 pela manhã, e, se aprovado pelo patrocinador, será publicado pelo Caio’s 

Burgers (a partir do dia 24/07). Cada equipe é responsável por garantir as curtidas de seu vídeo até as 8h00 

do dia 26/07/2019. A pontuação será de acordo com o número de curtidas. Não será permitido fazer 

anúncios patrocinados e/ou impulsionados. Todas as pessoas que aparecerem no vídeo DEVERÃO 

preencher uma ficha de autorização de uso de imagem e entregar até o dia 25/07, devidamente assinada 

pelos responsáveis (caso seja menor de idade) ou pelo próprio aluno (caso seja maior de idade). As fichas 

de autorização de uso de imagem serão disponibilizadas pela comissão organizadora na abertura da 

gincana. O resultado será revelado no dia 26/07 (final da gincana). 

Pontuação: 

1º lugar: número de curtidas obtidas x 5 

2º lugar: número de curtidas obtidas x 3 

3º lugar: número de curtidas obtidas x 2 
 


