
                                                        

 

 
Brasília-DF, 27 de março de 2019. 

 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

 

Realizaremos, nos dias 09 e 10 de maio, das 7h30 às 12h e no dia 11 de maio, das 9h às 12h30, a nossa 18ª 

Gincana Cultural que, neste ano, terá o tema: Os Incríveis: Gente que inspira gente. Trata-se de um evento 

com atividades lúdicas e variadas, em que nossos alunos, organizados em equipes, participam de tarefas de caráter 
pedagógico e cultural, que têm os objetivos de: 
 

 propiciar momentos de integração entre alunos, professores, funcionários e direção, a fim de favorecer a 
construção da cidadania criadora e transformadora; 

 envolver todos os alunos do 6° ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

 proporcionar espaço para o desenvolvimento de habilidades e competências como criatividade, cooperação, 
exercício de liderança e espírito de equipe, dentre outras. 
 

Como a 18ª Gincana Cultural será realizada no período das 7h30 às 12h, nos dias 09 e 10 de maio, 
excepcionalmente, não haverá aula regulares e de dependência, nem monitoria no turno vespertino. 

O êxito de nosso evento dependerá do empenho e da determinação de cada um de nós. 
 

ATENÇÃO 
 

Considerando que os objetivos da Gincana Cultural são ancorados no Projeto Pedagógico do CIMAN, os 
alunos participantes que cumprirem todo o regulamento receberão um prêmio de acordo com o desempenho de sua 
equipe, que consistirá no seguinte. 
 

1º lugar: 1,0 (um) ponto na média do 2º bimestre em todas as disciplinas; 
2º lugar: 0,8 (oito décimos) de ponto na média do 2º bimestre em todas as disciplinas; 
3º e 4º lugares: 0,5 (meio) ponto na média do 2º bimestre em todas as disciplinas.  
 

 A chamada das equipes será feita impreterivelmente nos dias 09 e 10 às 7h30 e no dia 11 de maio às 9h, quando 
o portão de entrada será fechado, após o sinal específico. 

 O atraso do aluno implicará em perda de pontos para sua equipe, assim como os pontos individuais da 
premiação da Gincana Cultural. 

 Cada componente ausente implicará na perda de 10 (dez) pontos para a equipe, independentemente da chegada 
após a chamada. No entanto, se a ausência for motivada por problemas de ordem médica, a equipe terá até as 18h 
do dia da falta para entregar à Comissão Organizadora (CO) o atestado médico com o nome do componente, a 
rubrica do médico e o n° do CID, bem como os federados e/ou eventuais casos a serem julgados pela CO. Tais 
considerações valem para todas as chamadas (o prazo da entrega de qualquer documento não será prorrogado em 
hipótese alguma, pois não haverá julgamento de causas após o fechamento da contagem de pontos do dia). 

 O aluno que por algum motivo não responder à chamada duas vezes perderá a metade dos pontos ganhos pela 
equipe – caso perca três chamadas ou mais, perderá a premiação total dada à equipe, ou seja, não receberá 
nenhuma pontuação em nenhuma das disciplinas. 

 Os atestados médicos não serão aceitos para todos os dias da gincana. Caso o aluno necessite dessa licença 
médica, ele não ganhará a pontuação. Lembrem-se: essa pontuação é extra e só será atribuída se houver frequência, 
empenho e participação. 

 Cada aluno se responsabilizará pela aquisição do uniforme (camiseta), no valor de R$ 30,00 (trinta reais), até o 
dia 12/4, e por todo o material que será utilizado na realização das tarefas. O tamanho da camiseta da gincana foi 
escolhido por cada aluno, em sala de aula, juntamente com as professoras de educação física. O pagamento deverá 
ser feito na secretaria do colégio. 

 Nos dias 09 e 10 de maio, os QGs (espaços para cada equipe organizar as tarefas) ficarão abertos até as 18h e 
no dia 11 de maio até as 12h30, sob supervisão da Comissão Organizadora. 
  
Obs.: todos os itens citados, dentre outros, constam no regulamento, que será divulgado para todas as equipes nas 
salas e no site do CIMAN.   
 

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
 

 

Com amizade, 

                                                                                                   
Michélle Silva Cláudia Chaves 

SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental 
 
        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORIZAÇÃO 

 Autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________, do ____ ano ______, a participar da 
18ª Gincana Cultural, nos dias 09, 10 e11 de maio, no turno matutino e a adquirir a camiseta (uniforme) da gincana. 
 


