
 

 

Belo Horizonte, 12 de abril de 2017      Circular nº  035 /2017 

                                       
        Senhores Pais /Responsáveis,                                                                    

 

 As gincanas escolares são sempre momentos lúdicos onde é possível exercitar compe��vidade, espírito de 
equipe, planejamento e empreendedorismo. Toda a comunidade educa�va vibra, colabora, torce e par�cipa, direta ou 
indiretamente, de uma grande festa. 

 Novamente, iniciaremos a organização da Festa Junina com a Gincana das Prendas, envolvendo todos os alunos, 
desde a Educação Infan�l até o Ensino Médio. 

A gincana terá início em 17/04/2017, encerrando-se no dia 10/06/2017. 
Essa a�vidade faz parte da nossa festa e tem como obje�vo, além de arrecadar prendas, envolver os alunos na 

montagem da festa, unindo os vários grupos para alcançar a meta final: O sucesso de nossa Festa Junina. 
O envolvimento e a par�cipação de todos serão muito importantes para a realização dessa festa que será 

inesquecível. 
Esperamos contar, mais uma vez, com a colaboração e o empenho de todos.  

 
Calendário 

Data Prendas  Pontuação 

17/04 Brinquedos de menino e menina 20 pontos 

18/04 Brinquedos de menino  20 pontos 

19/04 Brinquedos de menina  20 pontos 

20/04 Leite condensado 30 pontos 

24/04 Jogos  20 pontos 

25/04 Bijuterias(arco de cabelo, pulseira, colar) 10 pontos 

26/04 Brinquedos de menino  20 pontos 

27/04 Brinquedos de menina  20 pontos 

28/04  Barra de chocolate e caixa de  Bis 30 pontos 

02/05  Leite 30 pontos 

03/05 Milho de  pipoca 30 pontos 

04/05 Brinquedos de menino  20 pontos 

05/05 Leite condensado 20 pontos 

08/05 Bijuterias ( arco de cabelo, pulseira, colar) 10 pontos 

09/05 Pacote de amendoim 30 pontos 

10/05 Jogos  20 pontos 

11/05 Brinquedos de menina 20 pontos 

12/05 Brinquedos de menino  20 pontos 

15/05 Brinquedos de menino e menina 20 pontos 

16/05 Caixa de bombom 35 pontos 

17/05 Jogos 20 pontos 

18/05 Brinquedos de menino e menina 20 pontos 

19/05 Pacote de amendoim 30 pontos 

22/05 Brinquedos de menino 20 pontos 

23/05 Brinquedos de menina 20 pontos 

24/05 Milho de  pipoca 30 pontos 

10/06  Par�cipação 40 pontos 

 ORGANIZAÇÃO DAS PRENDAS 

 Cada Equipe será orientada pelo (a) professor (a). 



 
 

 Diariamente haverá arrecadação de prendas, onde a pontuação será contada na presença do Aluno (a) 

Coordenador (a).  

Responsáveis: Manhã (Maria Betânia)  Tarde  (Delziete)                         

PREMIAÇÃO PARA SALA VENCEDORA 

 Excursão (6ºAno ao Ensino Médio) - Excursão       

 Excursão (Educação Infan�l e 1º ao 5º Ano) – Excursão           

Regulamento para "Gincana Junina"                   

A gincana será realizada da seguinte forma: 

I – Das disposições preliminares: 

             A Direção e Equipe Pedagógica do Colégio São José ao realizarem a Gincana, têm por finalidade proporcionar 

mo�vação e integração entre os educandos e educadores, durante a preparação e realiza ção da Festa Junina, além 

de fomentar a prá�ca da colaboração de toda a comunidade escolar, na obtenção de prendas para a realização do 

evento. 

II - Da Organização: 

            Caberá à Coordenação Pedagógica, a Direção e aos professores compor a comissão  organizadora, para 

organizar e coordenar a realização da Gincana. 

III – Do Regulamento: 

 Este regulamento será afixado em diversos pontos da escola, oportunizando sua ampla divulgação e 

conhecimento. 

 Não serão aceitos produtos usados. 

 É imprescindível trazer prendas de boa qualidade e nas datas corretas. 

 As prendas deverão ser entregues pelos alunos, em sala. 

  As Provas-Surpresa, mesmo não estando no cronograma geral da Gincana poderão ser realizadas em 

qualquer dia.   

Das Provas: 

 As provas de arrecadação consistem no seguinte: 

Mo�var as turmas para conseguirem o maior número de prendas e brindes para u�lização nas barracas de 

jogos da Festa Junina. 

 Só receberá os pontos totais de par�cipação, a equipe que �ver no mínimo 70% dos alunos presentes na 

nossa Festa Junina. 

 Haverá algumas provas de arrecadação surpresa. 

IV – Da Premiação: 

A equipe vencedora será premiada: 
 Excursão (6ºAno ao Ensino Médio)     

 Excursão ao Parque das Mangabeiras (Educação Infan�l e 1º ao 5º Ano)                                         

V- Das Disposições Gerais: 

 A Gincana, no que se refere à arrecadação, terá início dia 17/04 e será encerrada no dia 24/05 às 10h00min 

para o turno matu�no e às 17h00min para o turno vesper�no. 
As prendas serão entregues, diariamente, aos Alunos Coordenadores que estarão incumbidos de repassá-

las ao Apoio Pedagógico, (Maria Betânia e Delziete) em horário adequado e definido pela mesma. 

VI – Festa Junina: 

A Festa Junina será realizada no dia 10/06/2017 e terá início às 10h00min. Nesta festa teremos barracas 

com brincadeiras, como boca do palhaço, pescaria, chute ao gol, barracas com comidas �picas, apresentações das 

danças e muita música. O resultado da equipe vencedora da gincana será divulgado no dia 13/06/2017. 

Desde já agradecemos a colaboração de todos! 

 

 

 

 


