
 
 

Brasília, 30 de maio de 2019. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Com alegria, empolgação e muita disposição a gincana CRIANÇAS PELA CIDADANIA – É hora de 
brincar – já começou!  
           As equipes já estão realizando provas. Os uniformes já foram entregues. As crianças estão 
supermotivadas com as atividades da gincana. 
 

EQUIPE TOTAL DE 
COMPONENTES 

 

GATO MIA 
 

119 

ADEDONHA 
 

117 

JOKENPÔ 
 

120 

ADOLETA 
 

117 

TUBARÃO 
 
 

116 

 
          A abertura oficial da gincana ocorreu no dia 24/5, na Arena CIMAN. Alguns professores, 
representando cada equipe, disputaram provas e desafios elaborados pelos professores de educação 
física. As turmas fizeram uma torcida organizada e se animaram com o início oficial da gincana.  
          As atividades da gincana foram divididas da seguinte maneira: 

 1ª semana (23 e 24 de maio) entrega dos uniformes – concentração – abertura 

 Anúncio dos critérios das tarefas coletivas por equipe, que serão avaliadas no dia do encerramento 
da gincana (8/6).   

 Abertura oficial da gincana. 

2ª semana (de 27 de maio a 31 de maio) 

 Provas nas aulas de educação física – (piscina).  

 Divulgação da pontuação parcial de cada equipe (placar eletrônico no pátio). 

 Divulgação das metas de arrecadação de itens (de cada equipe e de cada turma) para  
Centro de Desenvolvimento da Criança (Santa Luzia / Cidade Estrutural), Creche Alecrim (Cidade 
Estrutural) e Creche Tia Tatá (Santa Luzia / Cidade Estrutural)  

3ª semana (de 3 a 7 de junho) 

 Provas de postura de estudante. 

 Divulgação da pontuação parcial de cada equipe (placar eletrônico no pátio). 

 Provas nas aulas de educação física – (arena).  

 Arrecadação de itens (até 6 de junho) – de acordo com as metas propostas para cada equipe, 
com doação Centro de Desenvolvimento da Criança (Santa Luzia / Cidade Estrutural), Creche 
Alecrim (Cidade Estrutural) e Creche Tia Tatá (Santa Luzia / Cidade Estrutural) 

Encerramento – 8 de junho – sábado letivo (das 8 às 12h) 

 Provas coletivas (todos os componentes das equipes trabalhando juntos – alunos do matutino e do 
vespertino).  

 Provas artísticas e de conhecimentos gerais. 

 Entrega das medalhas a vencedores e participantes. 

 Entrega (simbólica) dos donativos à representantes das instituições assistidas.  

 
A partir de amanhã, 30 de maio, quinta-feira, começaremos a recolher os itens que serão 
entregues às instituições assistenciais citadas.  
Destacamos, a seguir, os critérios da prova relativa à responsabilidade social e, para isso, 

pedimos o apoio dos senhores no sentido de estimular seu (sua) filho (a) a participar efetivamente 
dessa prova. 

 
 



GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA 
 PROVA RELATIVA AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

        No prazo de uma semana – de 31/5 (quinta-feira) à 6/6 (quinta-feira) – as equipes arrecadarão 
itens que serão entregues a instituições do DF.   
       Semelhante ao que fizemos no ano passado, a prova de arrecadação será pelo critério de 
cumprimento de metas pré-estabelecidas. A pontuação não será atribuída por item arrecado, 
mas pela meta cumprida por equipe e turma. 
      Cada equipe é composta por turmas, de diferentes anos, do Ensino Fundamental I. Cada 
equipe terá uma meta de arrecadação a ser alcançada. Cada turma será responsável por 
arrecadar uma parte da meta da equipe. 
      Critérios para a pontuação: 

1- Cada turma que conseguir alcançar a sua parte da meta receberá 1.000 pontos.  
2- Caso a turma não alcance completamente a meta estabelecida, mas arrecade a partir de 

70% dos itens listados, receberá pontuação parcial – 500 pontos.  
3- Se todas as turmas da mesma equipe, alcançarem a meta almejada, a equipe atingirá a 

pontuação de 6.000 pontos. 
4- Além da pontuação pelo alcance da meta, receberá 200 pontos extras cada turma em que 

todos os alunos participarem trazendo, ao menos, um item previsto na meta. Sendo assim, a 
equipe em que todos os alunos que a compõem participarem trazendo ao menos um item 
previsto na meta alcançará a pontuação máxima para essa prova, que é de 7.200 pontos. 

      
 
      Representantes de todas as turmas da equipe vencedora participarão da entrega, como nos 
anos anteriores.  
 

META DE CADA TURMA  
(1.000 pontos)  

META DA EQUIPE 
(6.000 pontos) 

 1 pacote de 5 kg de arroz branco 

 2 pacotes de 1 kg de feijão 

 2 pacotes de 2 kg de açúcar 

 3 pacotes de 500 g de biscoito doce 

 3 pacotes de 500 g de biscoito água e sal 

 4 latas de leite em pó 400 g 

 3 latas ou potes de achocolatado em pó 400 g 

 2 caixas (ou pacotes) de mistura para bolo 

 6 caixas de 1 l de suco (qualquer sabor) 

 4 tubos de creme dental (infantil) 

 2 escovas dentais (infantil) 

  1 xampu (infantil) (200ml) 

  1 condicionador (infantil) (200ml) 

  1 sabonete líquido (infantil) (200ml) 

 3 pacotes de fraldas infantis descartáveis 
(tamanhos M, G, GG) 

 3 agasalhos infantis – tamanhos de 2 a 12 anos 
(usados e em bom estado de conservação) 

 3 pares de tênis – tamanhos 23 a 34 (usados, 
limpos e em bom estado de conservação) 

 2 jogos pedagógicos novos e com peças 
resistentes (ex: cara a cara, quebra-cabeça com 
peças grandes, uno, can-can, dominó, jogo da 
memória, quebra-cabeça, peças de  encaixe – 
tipo lego, blocos de construção de madeira 
etc..) 
3 livros de literatura infantil (indicados para 
crianças de 2 a 8 anos) usados e em bom estado 
de conservação 
 

 6 pacotes de 5 kg de arroz branco 

 12 pacotes de 1 kg de feijão 

 12 pacotes de 2 kg de açúcar 

 18 pacotes de 500 g de biscoito doce 

 18 pacotes de 500 g de biscoito água e sal 

  24 latas de leite em pó 400 g 

 18 latas ou potes de achocolatado em pó 400 g 

 12 caixas (ou pacotes) de mistura para bolo 

  36 caixas de 1 l de suco (qualquer sabor) 

  24 tubos de creme dental (infantil) 

  12 escovas dentais (infantil) 

  6 xampus (infantil) (200ml) 

  6 condicionadores (infantil) (200ml) 

  6 sabonetes líquidos (infantil) (200ml) 

 18 pacotes de fraldas infantis descartáveis 
(tamanhos M, G, GG) 

 18 agasalhos infantis – tamanhos de 2 a 12 anos 
(usados e em bom estado de conservação) 

 18 pares de tênis – tamanhos 23 a 34 (usados, 
limpos e em bom estado de conservação) 

 12 jogos pedagógicos novos e com peças 
resistentes (ex: cara a cara, quebra-cabeça com 
peças grandes, uno, can-can, dominó, jogo da 
memória, quebra-cabeça, peças de encaixe – 
tipo lego, blocos de construção de madeira etc..) 

 18 livros de literatura infantil (indicados para 
crianças de 2 a 8 anos) usados e em bom estado 
de conservação 

 
Contamos, mais uma vez, com o apoio e a colaboração dos senhores para o sucesso dessa 

atividade pedagógica. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 
Com amizade, 

 

         Mally Santos 
SOE – Ensino Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


