
 

 

Brasília, 24 de maio de 2021. 
 

 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Todos os anos, o Colégio CIMAN aproveita as atividades da gincana coordenadas pela equipe de 
educação física para promover reflexões acerca dos sentidos e significados de atuar como cidadãos desde 
criança. Neste ano, daremos continuidade a essa reflexão e, também, aproveitaremos para promover uma 
grande celebração do aniversário de 50 anos do Colégio CIMAN. Em 2021, os nomes das equipes serão as 
letras que compõe o nome da escola. Cada equipe terá uma cor e o uniforme será uma bandana na cor da 
equipe.  

 

Equipe 

C 
(Laranja) 

Equipe 

I 
(Verde) 

Equipe 

M 
(Azul) 

Equipe 

A 
(Preta) 

Equipe 

N 
(Lilás) 

 
Esta edição da gincana terá o formato adaptado ao cenário da crise sanitária. Algumas provas serão 

realizadas durante as aulas (presenciais e on-line) de arte, comunicação eletrônica e educação física. 
Outras serão realizadas em casa, pelos estudantes, com o apoio das famílias, e entregues à Comissão 
Organizadora da Gincana, via Classroom. Por esse motivo, organizamos novas salas de aula no Google 
Classroom. As salas foram nomeadas com os nomes das equipes e da gincana, exemplo: EQUIPE C – 
GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA. Os estudantes já receberam por e-mail (no dia 18/5) o convite 
para fazer parte da sala de aula referente à sua equipe e, para participar da Gincana, precisarão aceitar 
esse convite.   

 
          As equipes foram divididas de forma a termos, em cada uma delas, turmas do 1º ao 5º ano. As 
equipes foram assim divididas. 

EQUIPE TURMAS TOTAL DE 
COMPONENTES 

 

C 1º ano A, 1º ano F, 2º ano E,  
3º ano A, 4º ano D. 5º ano D 

 90 

I 1º ano B, 2º ano A, 2º ano B,  
3º ano C, 4º ano E. 5º ano E 

91 

M 1º ano C, 2º ano F, 3º ano D,  
4º ano A. 5º ano A 

89 

A 1º ano D, 2º ano C, 3º ano B,  
4º ano B. 5º ano B 

90 

N 1º ano D, 2º ano D, 3º ano E,  
4º ano C. 5º ano C 

90 

 
 Além das provas desportivas e interativas, nossos alunos serão convidados a refletir sobre as 

várias oportunidades que temos no dia a dia para colocar em prática atitudes cidadãs. Eles serão 
convidados também a agir por meio da realização de diferentes tarefas, brincadeiras e atividades que 
envolvem o exercício da cidadania no cotidiano infantil, tais como cumprimento efetivo e autônomo dos 
deveres de aluno; envolvimento em aspectos relacionados ao bem-estar social (respeito, cooperação, 
resolução de conflitos, gentileza) nos principais contextos em que está inserido – família/escola; e, também, 
quanto ao interesse e a participação em ações voltadas para a responsabilidade social (atuação na 
comunidade). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA 2021 
CIMAN 50 ANOS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 – A gincana será realizada no período de 24/5 a 12/6 e envolverá os alunos do 1º ao 5º ano. Todas as 
atividades da gincana serão realizadas no período normal de aula e, também, no dia 12 de junho, sábado 
letivo especial, das 9h às 11h, pelo canal do Colégio CIMAN no YouTube            
(http://youtube.com/c/ColegioCIMAN). O link específico para o acesso direto à programação da live de 
ENCERRAMENTO DA GINCANA será enviado para os e-mails institucionais dos estudantes e 
compartilhado nos murais das salas de aula das equipes da gincana do Google Classroom, na sexta-feira, 
dia 11/6.  
A gincana será uma atividade interna, exclusiva para os alunos da escola.   
       

2 – As turmas do 1º ao 5º ano foram divididas entre as cinco equipes. Os pontos alcançados por uma 
turma serão somados aos obtidos pela equipe em jogos, desafios e tarefas on-line, cumprimento de metas 
de arrecadação solidária, brincadeiras e atividades.  
Nesta edição, os uniformes serão bandanas confeccionadas em malha nas cores laranja, verde, azul, 
preta e lilás (uma cor para cada equipe, conforme mencionado no início desta circular).       
 

3 – CALENDÁRIO 
 
Na semana de 24 a 28/5, teremos atividades preliminares (presencial e on-line) nos horários das aulas de 
artes e de comunicação eletrônica. Nessa semana, divulgaremos, nas salas de aula das equipes, no 
Classroom, desafios e provas a serem realizadas em casa e postadas no Classroom, no prazo indicado.  
No dia 28/5, os alunos receberão de presente do CIMAN as bandanas.  
Nessa semana, divulgaremos, também, os critérios/metas da arrecadação solidária das equipes e 
informaremos quais instituições do DF serão atendidas pela gincana. Durante o período de realização da 
gincana, arrecadaremos itens que serão entregues a instituições carentes (os critérios para essas doações 
serão informados, por meio de circular, posteriormente). Cada equipe terá uma meta de arrecadação a ser 
alcançada. 
 
Na semana de 31/5 a 2/6, teremos a hora cívica de abertura oficial da gincana. Nessa semana, 
divulgaremos os materiais que as crianças deverão organizar, com a ajuda da família, para participar das 
provas das aulas de educação física da semana de 7 a 11/6.  
 
Na semana de 7 a 11/6, teremos as provas desportivas e recreativas nas aulas de educação física – 
simultaneamente para os estudantes on-line e presencial. 
 
No dia 12/6, sábado letivo especial, a gincana ocorrerá pela manhã, on-line, no canal do YouTube do 
CIMAN e, também, no Google Classroom. 
 
Na semana de 14 a 18/6, entregaremos as medalhas para as equipes, de acordo com a classificação final 
/ resultado da gincana. 
 

 

Com amizade, 

 
 

 

Susy Willik Daniela Almirante  
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental (em exercício) 

 

Click no link a seguir e aqueça o seu coração!  https://www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0 
 
 
 
 

http://youtube.com/c/ColegioCIMAN
https://www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0

