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REGULAMENTO GERAL 
 

CAPÍTULO I – DA JUSTIFICATIVA 

Art.1º - O Colégio Notre Dame Aparecida, busca desenvolver as 

suas relações cotidianas em uma educação integradora, baseada na 

bondade e firmeza, na solidariedade, no respeito, no diálogo e em 

princípios que são construtores de paz. 

   A Gincana do Colégio Notre Dame Aparecida, promovida pela 

Juventude Notre Dame, mobiliza estudantes, professores, pais e 

comunidade. Desperta a criatividade, promove a recreação e solidifica o 

espírito de equipe e liderança, visando ao cultivo das relações éticas e 

solidárias e à responsabilidade social, assim como a socialização do 

conhecimento. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art.2º - A Gincana do Colégio tem como objetivo geral: promover a 

integração da comunidade educativa Notre Dame Aparecida, através de 

atividades pedagógicas, de cunho esportivo, cultural, científico e social. 

Art.3º - Os objetivos específicos são:  

a) Integrar a Comunidade Notre Dame Aparecida. 

b) Despertar o espírito de liderança e cooperação. 

c) Valorizar o estudante em seus aspectos: intelectual, cultural, 

desportivo, artístico e social. 

 

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E FINALIDADES 

Art.4º - A Gincana Notre Dame Aparecida realizar-se-á de 14 a 16 

de outubro de 2015.  
Art.5º - A Gincana é promovida pelo Colégio Notre Dame Aparecida 

e o grupo Juventude Notre Dame. 

      Art. 6º- A Gincana do Colégio Notre Dame Aparecida terá suas 

tarefas a serem divulgadas e cumpridas nos horários estabelecidos pela 

Comissão Organizadora.  
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CAPÍTULO IV – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art.7º - A Comissão Organizadora tem autoridade absoluta 

para, sempre que necessário, determinar, alterar, acrescentar e anular 

atos referentes à Gincana. 

Art.8º - É vetado aos componentes da Comissão Organizadora, 

envolver-se em qualquer equipe. 

 

CAPÍTULO V – DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES E DA 

INSCRIÇÃO 

Art.9º - Em relação à formação das equipes: 

a) Serão organizadas oito equipes com a participação de todos 

os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 

Ensino Médio do Colégio Notre Dame Aparecida. Estas serão 

organizadas nas seguintes etapas: 

I. As turmas terão autonomia para se dividirem em 

oito equipes internas, as quais serão sorteadas para a 

formação das equipes da gincana. 

II. A organização das equipes será coordenada pela 

Comissão Organizadora. 

b) Dia 28 de setembro de 2015, será realizada a organização 

das equipes, em dois momentos: 

I. 8h20min em cada sala de aula; 

II. 10h20min, no ginásio, com a reunião das equipes. 

c)  Neste mesmo dia será feita a entrega do caderno de 

atividades e a primeira reunião das equipes. 

Art.10º - A equipe deverá eleger cinco estudantes como 

representantes (Líder geral, líder artístico, líder científico, líder 

social e líder esportivo). 
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CAPITULO VI – DO SISTEMA DISCIPLINAR 

Art.13º - Os membros da equipe deverão respeitar as normas de 

convivência expressas no Informativo 2015 e no presente regulamento. 

Art.14º – Aspectos formativos e disciplinares: 

a) Agir com honestidade e respeito com as outras equipes e as 

demais pessoas com quem tiver de manter contato para a 

realização das tarefas. 

b) Seguir estritamente as indicações propostas nas tarefas. 

c) As equipes sofrerão punição ou desclassificação, conforme 

julgamento da Comissão Organizadora, caso forem 

comprovados atos que venham denegrir e desrespeitar o 

objetivo da Gincana e do Colégio, como também, prejudicar a 

apresentação de trabalhos das outras equipes, incluindo a vaia. 

O grupo ou qualquer membro da equipe que desrespeitar 

qualquer um desses itens será penalizado em 1.000 pontos por 

infração. 

Art.15º - A Comissão Organizadora tem responsabilidade e 

autonomia para julgar todo e qualquer ato indisciplinar. 

 

CAPÍTULO VII – DAS TAREFAS 

Art.16º - Os componentes da equipe, na execução das tarefas, 

deverão estar devidamente identificados com a bandana da cor da equipe.  

Art.17º - As tarefas serão compostas de atividades: 

a) Artísticas. 

b) Culturais. 

c) Conhecimentos gerais. 

d) Recreativas e desportivas. 

e) Sociais. 

f) Científicas 

Art. 18º - As tarefas serão entregues exatamente conforme as 

orientações de cada prova. 
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Art. 19º - Somente o coordenador geral de cada equipe 

poderá retirar as tarefas junto à Comissão Organizadora. 

Art. 20º - O cumprimento das tarefas deverá obedecer ao 

horário e ao local determinados. 

Art. 21º - A Comissão Organizadora não se responsabilizará 

por perdas, extravio ou danos que possam ocorrer com objetos 

cedidos por empréstimo às equipes para o cumprimento das 

tarefas. 

Art. 22º – Na execução das tarefas, as equipes devem atentar 

para o zelo, a limpeza e a conservação do Colégio. A equipe que 

estragar ou danificar o patrimônio, será responsável pelo conserto 

e reposição do mesmo.  

Art. 23º - Eventuais custos para a realização das tarefas serão 

de responsabilidade de cada equipe. 

Art. 24º - Haverá atividades surpresa, conforme 

orientações da Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO 

Art. 24º - A premiação da gincana 2015 terá a seguinte escala: 

a) De 90% a 100% dos pontos disputados – 4 pontos da 

avaliação diversificada em todas as disciplinas. 

b) De 75% a 89% dos pontos disputados - 3 pontos da 

avaliação diversificada em todas as disciplinas. 

c) De 60% a 74% dos pontos disputados – 2 pontos da 

avaliação diversificada em todas as disciplinas. 

d) De 50% a 59% - 1 ponto da avaliação diversificada em 

todas as disciplinas. 

e) As equipes que não atingirem 45% dos pontos disputados 

não terão pontuação na nota. 
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Art. 25º - A divulgação dos resultados será dada em até três semanas 

após o fim da gincana. 

CAPÍTULO IX – DO RESULTADO FINAL 

Art.26º - Serão consideradas vencedoras as equipes que obtiverem o 

maior número de pontos na soma de todas as tarefas.  

 

CAPÍTULO X – DA COMISSÃO JULGADORA 

Art.27º - A Comissão Julgadora será composta por membros da 

Comissão Organizadora e por professores, funcionários e se necessário, 

convidará pessoas para a função de jurados. O julgamento da Comissão 

será de acordo com os critérios de avaliação e pontuação previamente 

estabelecidos. 

Art.28º - A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões. Cabe a 

ela o veredito final. As equipes deverão estar cientes da autoridade dos 

seus representantes e atender às suas solicitações. 

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.29º - Contestações e considerações sobre a gincana ou tarefas 

deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora, por escrito, 

identificadas e assinadas pelo coordenador geral da equipe. 

Art. 30º - Recomenda-se a todos os componentes das equipes o 

estudo cuidadoso do regulamento em questão. 

Art.31º - Casos omissos a esse regulamento serão analisados e 

definidos pela Comissão Organizadora.  
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CADERNO DE ATIVIDADES 
 

1. Ler este caderno de atividades com toda atenção, bem como o 

regulamento, COM TODA A EQUIPE;  

 

2. Escolher um nome para a equipe que deve ter ligação com o 

tema da gincana (“Transformar conhecimento em atitude”).  

 

3. Escolher os líderes da equipe. Cada equipe deverá escolher um 

líder geral, (responsável pela organização da equipe, delegação de 

tarefas e coordenação do grupo nas atividades), um líder artístico, um 

líder esportivo, um líder social e um líder científico, cada um com o 

perfil para a tarefa.  

Para a escolha do líder leve em conta os seguintes critérios: Ter 

tempo disponível para nas próximas semanas; Contribuir para a 

realização de todas as atividades; Ter espírito de liderança 

democrática (não ser autoritário); Procurar formas de que todos o 

ouçam, mas também ter capacidade de ouvir; Delegar tarefas entre 

TODOS os integrantes da equipe; Ter capacidade de resolver os 

conflitos e problemas e não o de criá-los; Ser competitivo, mas 

sempre solidário; Entre outros. 

 

4. Preencha a ficha de inscrição com cuidado. Ela deve ser 

entregue COMPLETA  até o dia 6 de outubro de 2015. A 

responsabilidade pela entrega é do líder geral. 

 

5. Confeccionar bandanas de identificação para todos os integrantes 

da equipe. Nelas deve conter o nome da equipe e ser da cor da 

equipe. O material e o tamanho ficam por conta da decisão do grupo, 

porém elas devem ser utilizadas por todos os integrantes em todas as 
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atividades da Gincana. Caso algum integrante da equipe não esteja 

utilizando sua bandana, o grupo será penalizado em 1.000 pontos por 

infração. 

 

6. Apresentações Artísticas – 14/10  

 Serão proibidos: o uso de palavras de baixo calão, apologia a sexo, 

armas, drogas e preconceito e qualquer atitude que possa ofender ou 

denegrir a imagem da escola ou de outra pessoa. 

 Os grupos que desrespeitarem qualquer uma dessas regras ou o 

regulamento da Gincana Pedagógica 2015 serão desclassificados das 

apresentações. 

 Será disponibilizado um tempo de ensaio e reunião dos grupos às 

7h30min até às 9h do dia 14/10, não serão disponibilizados outros 

horários. Cada categoria terá as devidas pontuações e datas das 

apresentações. 

 

Cada equipe deverá preparar 4 apresentações artísticas sendo estas: 

 

6.1- STAND-UP: Apresentações devem ser de no máximo 5 minutos com 

tolerância de 30 segundos para o encerramento. Apresentações ocorrerão 

às 9h do dia 14/10. Tarefa Cumprida com riso: 5.000 pontos (sem riso não 

há pontuação) 

 

6.2 - TEATRO: Apresentações deverão ter no máximo 10 minutos e cada 

grupo terá 2 minutos para se organizar antes da sua apresentação. Elas 

ocorrerão a partir das 10h20min do dia D. (14/10) 

 O tema das apresentações será os 85 anos do Colégio Notre Dame 

Aparecida, mas serão sorteadas décadas para cada grupo no dia do 

lançamento da gincana. 

 Os grupos deverão apresentar previamente (9h do dia 14/10) à 

Comissão Organizadora e à banca avaliadora uma sinopse da peça e 
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caso haja escolha de músicas por uma equipe, estas deverão ser 

entregues junto com a sinopse. Todo material utilizado pela equipe 

deverá ser providenciado pela mesma, não podendo ser armazenado 

no palco nem antes nem depois da apresentação. 

 A avaliação se dará a partir da média de notas de uma banca 

avaliadora que terá decisão soberana e irrevogável. 

 

NOTA PONTUAÇÃO 

10 15.000 pontos 

9 13.500 pontos 

8 12.000 pontos 

7 10.500 pontos 

6 9.000 pontos 

5 7.500 pontos 

4 6.000 pontos 

3 4.500 pontos 

2 3.000 pontos 

1 1.500 pontos 

0 0 pontos 

 

 

6.3 - VIDEOCLIPE: A equipe deverá entregar à comissão 

organizadora um videoclipe musical de no máximo 4 minutos no 

dia 14 de outubro até às 12h. 

 O vídeo deverá ser produzido pelos estudantes da equipe 

utilizando-se da criatividade e de seus conhecimentos 

científicos a fim de ser dinâmico e apresentar o tema da 

Gincana Pedagógica 2015: “Transformar Conhecimento em 

Atitude”.  

Critérios de Avaliação:  

 

Interpretação; 

Coerência;  

Expressão Corporal e 

Vocal; 

Respeito ao Tema; 

Respeito ao tempo. 

Customização e criação 

de cenários e figurino; 

Roteiro 
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 A música utilizada para a criação do clipe poderá ser de 

escolha do grupo desde que respeito a proposta da atividade e 

também não poderá fazer nenhum tipo de apologia às drogas, 

violência, bebidas alcoólicas, pornografia e preconceito 

devendo cumprir o regulamento da Gincana bem como 

qualquer outra atividade. Tarefa Cumprida: 10.000 pontos. 

 

6.4 - COREOGRAFIA: Cada equipe deverá preparar uma 

coreografia de uma música da década que será sorteada no dia do 

lançamento da gincana. 

 A coreografia deve ser realizada na noite da festa (14/10), 

com no máximo 10 integrantes da equipe no palco e todos os 

outros chamando as equipes restantes para dançarem. A dança 

deverá ser bem dinâmica a fim de empolgar as outras equipes.  

 Será pontuada a equipe que fizer uma boa coreografia e fizer 

com que as outras equipes participem da dança. Quem 

atrapalhar a dança da outra equipe ou fazer corpo mole para 

participar, desclassificará sua equipe. 

 Lembramos que esta não é uma atividade de competição, 

sendo assim, as outras equipes e mais três jurados avaliarão a 

apresentação como satisfatória (7 votos ou mais) ou 

insatisfatória (menos de 7 votos) através de placas que serão 

disponibilizadas na hora. A equipe que não receber votos não 

pontuará. 

 

Tarefa Cumprida Satisfatoriamente: 10.000 pontos 

Tarefa Cumprida Insatisfatoriamente: 5.000 pontos 

 

 

7. Show de Abertura: Cada equipe deverá preparar uma apresentação 

para ser a Abertura da Gincana 2015, na noite do Dia D (14/10), essa será 

a primeira atividade da noite e será realizada no auditório. Esse show tem 
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como propósito apresentar a sua equipe de modo que vocês devem criar 

um grito de paz que deverá ser introduzido nesse show para apresentar o 

nome da equipe. O grito deverá ter no conteúdo a referência ao tema da 

gincana. Sua equipe também deverá confeccionar uma bandeira para 

também ser introduzida no show, sendo esta de no mínimo 70 cm de lado, 

contendo predominantemente (mais de 60%) a cor de sua equipe. Todos os 

integrantes deverão estar no momento da apresentação, salvo faltas 

justificadas. 

Deverá ser muito bem elaborada e coreografada a fim de ser dinâmica. 

Para a elaboração da atividade leve em conta a cor da sua equipe, o tema 

da gincana e os 85 anos do colégio, ela deve ter de 3min até 5min. 

Pontuação por nota: 20.000 pontos 

 

8. Equipe Solidária.  

Cada integrante da equipe deverá trazer um lanche para ser partilhando na 

noite do Dia D (14/10). Esse lanche será entregue à Comissão 

Organizadora que irá promover um lanche comunitário. A pontuação da 

equipe será equivalente a quantidade de participantes que trouxerem o 

lanche por porcentagens.  

90% até 100% - 6.000 pontos 

70% até 89% - 4.000 pontos 

50% até 69% - 2.000 pontos 

Até 49% - 1.000 pontos 

 

9. Concurso de fantasias: Todos os integrantes já devem vir fantasiados 

para a festa do dia D. Integrantes que utilizarem fantasias que venham a 

denegrir a imagem de qualquer pessoa ou sejam de cunho pejorativo farão 

sua equipe ser desclassificada da atividade, bem como ser penalizada 

segundo regulamento. 

Durante a festa que ocorrerá no Dia D, acontecerá o concurso de fantasias 

em duas modalidades: 
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- Fantasia equipe: se toda a equipe estiver devidamente fantasiada – 4.000 

pontos. 

- Fantasia dupla: se a equipe tiver uma dupla ou grupo devidamente 

caracterizado com um único motivo ou tema – 2.500 pontos. 

 

10. Limpeza do local: Cada equipe deverá deixar os ambientes que 

utilizou em perfeita ordem e devidamente limpos. Tarefa Cumprida: 6.000 

pontos 

 

11. DIA CIENTÍFICO - 15/10 

 

11.1 - PONTE DE PALITOS:  

 Esta atividade compreende a construção e a prova de carga de 

uma ponte, utilizando-se apenas palitos de madeira ligados 

com um tipo de cola (a critério da equipe. Não pode ser 

utilizado nenhum tipo de fita adesiva), não podendo conjugar 

dois tipos de cola. 

 Todo o material é de escolha da equipe. Os palitos devem ser 

para picolé. Não podendo ser utilizado qualquer outro de 

dimensões exageradas, fora dos padrões normais de um palito 

de picolé (11,5cm de comprimento e 0,84cm de largura). Na 

utilização destes materiais a equipe será desclassificada. 

 Todo o material é de responsabilidade da equipe. Durante a 

realização da atividade, será proibida a saída do colégio dos 

estudantes para a compra de mais materiais.  

 A construção da ponte ocorrerá no dia 15/10/2015, a partir das 

7h30min. O teste de carga acontecerá no mesmo dia às 11h. 

 A ponte deverá ser capaz de vencer um vão livre de 60 cm 

(entre duas mesas). O comprimento máximo da ponte não 

pode ultrapassar 80 cm. Ela deverá ter, na parte central, um 

plano superior horizontal de, pelo menos, 20 cm de extensão, 

de forma que possam ser apoiados os pesos no momento dos 
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testes. A altura máxima da ponte, medida verticalmente desde 

o seu ponto mais baixo até o seu ponto mais alto, não deverá 

ultrapassar 30 cm. A largura mínima deve ser de 10 cm e 

máxima de 20 cm. A ponte não poderá receber nenhum tipo 

de pintura ou revestimento.  

 As equipes poderão fazer protótipos, ensaios anteriores, mas 

não poderão utilizar de nenhum material anteriormente 

preparado. 

Pontuação: A equipe receberá 1,000 pontos para cada quilograma 

que suportar sem quebrar, limitando-se a 20 kg. 

 

11.2 - FOGUETE DE REAÇÃO QUÍMICA: 

 Cada equipe deverá fazer a montagem de um foguete a partir das 

7h30min do dia 15/10. Às 11h15min a tentativa de lançamento 

será única com pontuação por meta atingida, utilizando apenas os 

materiais que o grupo trouxer para a montagem do mesmo no local. 

  O objetivo é fazer o foguete decolar na horizontal atingindo um 

alvo no gol. Será permitida a realização de pesquisas e tentativas da 

experiência antes da data da apresentação e de responsabilidade da 

equipe fora da escola. Não será permitida a saída dos alunos em 

busca de materiais faltantes no dia 15. E não é peritido trazer o 

foguete pronto, caso aconteça, a equipe será desclassificada da 

atividade. 

 Os materiais para a montagem são de extrema responsabilidade do 

grupo e não poderão ser usados materiais de fogo, explosivos, 

artifícios e inflamáveis.  

 Além disso, antes da decolagem do foguete deverá ser apresentado 

em no máximo 2 minutos uma explicação da reação química, de 

como funciona o foguete e os materiais utilizados.                            

Alvo atingido: 10.000 pontos 

Gol atingido: 7.000 pontos 

Fora do gol pelas linhas de fundo: 5.000 pontos 
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11.3 - JORNAL DA ESCOLA   

Elaborar um jornal contando a história dos 85 anos do Colégio Notre 

Dame Aparecida, por meio digital (ferramenta a ser divulgada somente no 

dia). Deverá ser realizada uma pesquisa de modo que todas as informações 

apresentadas no jornal sejam verídicas. A formatação do jornal deverá ser 

no formato paisagem (ex: regulamento da gincana) com 8 páginas, ou seja, 

2 folhas frente e verso (capa + sete páginas). O texto principal (fora 

títulos) deverá ser escrito com fonte tamanho 12. Esse jornal deverá ser 

impresso para posterior exposição. 

 O laboratório será disponibilizado para pesquisas e elaboração do 

jornal conforme orientações do dia. 

 Serão oito paginas ao todo sendo a capa de tema livre. 

 Serão sorteadas décadas (mesmas do teatro) para cada equipe fazer 

um panorama da história do colégio conforme a sua década nas 6 

primeiras páginas do jornal (fora a capa) 

 A última página será sobre acontecimentos do colégio, atividades 

desenvolvidas, novidades estudantis, etc. 

 Fotos, materiais impressos e textos apresentados no jornal são de 

livre escolha da equipe; 

 A fonte de pesquisa ficará a cargo de cada equipe - entrevistas 

com Irmãs e administradores da instituição deverão ser 

previamente agendadas, pesquisa online e bibliográfica, etc. 

Álbuns de fotos estarão disponíveis na biblioteca do colégio, com 

materiais disponíveis para realização de registros fotográficos. 

 Todo o conteúdo apresentado no jornal deverá manter respeito à 

instituição e a qualquer membro dela pertencente. 

 

12. Atividades Físicas: 16/10 a partir das 8h30min 

 

13. Campanha Solidária (ver regulamento em anexo)  
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

28 

Lançamento 

da Gincana 

Pedagógica 

2015 

29 30 01 02 

Reunião das 

Equipes 

05 

 
06 

 
07 

 
08 

Reunião das 

Equipes 

09 

 

12 
FERIADO 

 

 

13 
FERIADO 

 

14 

DIA D 
Manhã: 

Reunião e 

Ensaios 

7h30min 
Apresentações 

9h – 12h 

Noite:  

18h – 23h 

Abertura 

Oficial, 

Atividades e  
Apresentações 

15 

 Manhã: 
 

DIA 

CIENTÍFICO 

+ 

AGITO 

 

 

Noite:  

Festa dos 85 

anos do 

Colégio ND 

Aparecida 
 

16 

Manhã 

8h30min 

 

Atividades 

físicas e de 

conhecimento 

 

Entrega da 

atividade 

social 
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ANEXOS 

Campanha Solidária: 

Serão sorteadas instituições entre as equipes no dia do lançamento da 

gincana. A doação realizada deverá ajudar a instituição conforme a 

necessidade. Cada equipe deverá ligar ou visitar a instituição e realizar 

uma entrevista com o propósito de ficar a par das necessidades e 

carências dessa instituição e marcar um horário para entrega. Além 

disso, a equipe deverá gravar um depoimento do responsável pela 

instituição, afirmando se a doação ajudou ou não e um vídeo do 

momento da entrega. Esse depoimento em vídeo deverá ser entregue à 

comissão organizadora junto com um ofício feito pela instituição 

constando a espécie de doação e a quantidade doada. 

A entrega da doação é de responsabilidade da equipe. O grupo que fará e 

entrega terá no máximo 8 estudantes e deverão ser de 8ª série a 3ª série 

do Ensino Médio, acompanhados e auxiliados por um adulto. A data da 

entrega na instituição fica a critério de cada equipe. 

Todos os materiais doados devem estar em perfeito estado sejam eles de 

qualquer categoria. (brinquedos, materiais didáticos, alimentos, material 

de higiene pessoal, livros, etc). 

A avaliação da atividade se dará pela apresentação à Comissão 

Organizadora da entrevista com o responsável pela instituição gravada 

com o depoimento, a entrega da doação e o ofício. Isso deverá ser 

entregue no dia 16/10 às 8h30min. 

Tarefa Cumprida: 20.000 pontos 

 


