
GICESA: PARTE ESPORTIVA E ARTÍSTICA – GINCANA (5,0 pontos 

1. Gincana: 
1.1. Apresentação às turmas do regulamento da Gincana (Provas) 

 Nome da Turma 
 Grito de guerra 

1.2. Tarefas 
      1.2.1.   Inscrição: Doações – “Faça uma criança feliz” (1,0) 

                  A inscrição da Gincana será feita através de doações, onde cada aluno da turma deverá 

trazer o que for estipulado pela equipe de coordenação, em data pré-estabelecida. As doações 

fazem parte do projeto “Faça uma criança feliz” que será destinado a Creche Sant’Ana e Festa 

Junina. 

                 As inscrições acontecerão somente na data compreendida entre 06 a 10 de maio de 

2019, nas aulas de Ed. Física. 

      1.2.2.   Dança festa Junina (2,0) 

                  Para o cumprimento desta prova deverão ser obedecidas as seguintes regras: 

a) Cada turma deverá organizar sua dança que deverá passar por avaliação dos professores. 
b) A dança deverá ter ao menos 80% de adesão da turma para apresentação na festa junina. 
c) Os (As) alunos (as) que não dançarem, deverão apresentar justificativa, por escrito e 

assinada pelos pais ou responsáveis, destacando os motivos da não participação. No 
entanto, para terem direito a nota da referida prova, deverão: 

 auxiliar nos ensaios; 
 responsabilizar-se pela gravação da música escolhida; 
 pesquisar e repassar os contatos para locação ou  compra das vestimentas a serem 

usadas pela turma; 
  participar dos ensaios mesmo que não dance no dia. 

d) No dia da festa os(as) alunos deverão estar no local, devidamente trajados, no horário 
marcado (pontualmente), pois a não participação na dança acarretará em prejuízo na soma 
geral dos pontos. 

e) O (A) aluno (a) que comprometeu-se a participar da dança, mas for impedido (a) por motivos 
de doenças ou imprevistos de caráter de urgência, deverão apresentar atestado e/ou 
justificativa, por escrito, assinada pelos pais ou responsáveis, a fim de que a turma não seja 
prejudicada na pontuação geral da dança. 

f) A avaliação desta tarefa terá início a partir das aulas de educação física em que as 
coreografias estejam sendo construídas e ensaiadas, portanto, o comportamento e a 
participação de todos é imprescindível. A não colaboração, tais como brincadeiras e falta de 
respeito, que venham a atrapalhar os ensaios acarretará em ocorrência disciplinar 
acompanhada do cumprimento de atividades, por escrito, durante todas as aulas dos 
ensaios, além de mais questões, na avaliação escrita da disciplina de Educação Física do 
bimestre, do(a) aluno(a) que se enquadrar neste item. 

 

      1.2.3.   Ação ente Amigos (1,0) 

           Consiste na venda de um bloco de rifa (prêmio e valor a ser determinado). 

 

      1.2.4.   Interséries (1,0) 

Jogos entre as turmas em data a ser marcada, com direito a escolha da rainha (uma do 

Ens. Fund. II e outra do Ens. Médio) 

      1.2.5.   A turma que obtiver maior pontuação terá um dia de lazer, na Sede Campestre do             

                  Colégio Sant’Ana, sendo que sairá uma turma ganhadora do Ensino Fundamental II e   

                  outa do Ensino Médio. 

 



 


