
 

 

Brasília, 28 de maio de 2021. 
 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
 

Com alegria, empolgação e muita disposição a gincana CRIANÇAS PELA CIDADANIA – CIMAN 50 
anos – já começou!  

 

Equipe 

C 
(Laranja) 

Equipe 

I 
(Verde) 

Equipe 

M 
(Azul) 

Equipe 

A 
(Preta) 

Equipe 

N 
(Lilás) 

            
           As equipes já estão participando de provas preliminares em algumas aulas e, também, realizando as 
provas e os desafios postados nas salas de aula virtuais, no Classroom. As crianças estão supermotivadas 
com as atividades da gincana. 
        
           As bandanas já foram entregues. O uso delas é permitido em todos os dias da gincana e obrigatório 
no horário da aula de educação física de cada turma.  
         
           A abertura oficial da gincana ocorrerá na semana que vem, numa hora cívica, em horário normal de aula.           

A seguir, listamos as metas de arrecadação de itens para cada turma, que serão angariados e 
encaminhados para as seguintes instituições assistenciais: Centro de Desenvolvimento da Criança (Santa 
Luzia / Cidade Estrutural), Creche Alecrim (Cidade Estrutural), Creche Tia Tatá (Santa Luzia / Cidade 
Estrutural) e a CUFADF (Central Única das Favelas). Dessa forma, como comunidade escolar, 
participaremos de ações de apoio solidário direcionados a famílias que atravessam graves dificuldades 
financeiras. 

 
A partir de segunda-feira, 31 de maio, começaremos a recolher os itens que serão entregues às 

instituições assistenciais citadas. Os estudantes do ensino presencial deverão entregar o(s) item(ns) a 
serem doados para a professora regente de turma. Os alunos do ensino on-line poderão entregar na 
escola, com a ajuda da família, aos apoios da coordenação (Maíra ou Ana Luíza), até o dia 9/6, quarta-
feira.  

 
Listamos, 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 

        De 31/5 (segunda-feira) a 9/6 (quarta-feira), as equipes arrecadarão itens que serão entregues a 
instituições do DF.   
       A prova de arrecadação será pelo critério de cumprimento de uma meta pré-estabelecida. A 
pontuação não será atribuída por item arrecado, mas pela meta cumprida por turma. 
       Cada equipe terá uma meta de arrecadação a ser alcançada com a participação de seus 
estudantes e familiares. Cada turma será responsável por angariar 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 para a sua 
equipe.  

2- Caso a turma não alcance completamente a meta estabelecida, mas arrecade a partir de 
70% dos itens listados, receberá pontuação parcial – 500 pontos.  

 
 
 
 
 



 

 

 

META DE CADA TURMA  
(1.000 pontos)  

 1 pacote de 2 kg de arroz branco 

 1 pacote de 1 kg de feijão 

 1 pacote de 2 kg de açúcar 

 3 pacotes de 500 g de biscoito doce 

 3 pacotes de 500 g de biscoito água e sal 

 2 latas de leite em pó (400 g cada) 

 2 latas ou potes de achocolatado em pó (400 g cada) 
2 caixas (ou pacotes) de mistura para bolo 

 6 caixas de 1 L de suco (qualquer sabor) 

 2 tubos de creme dental infantil 

 2 escovas dentais infantis 

  1 xampu infantil (200ml) 

  1 condicionador infantil (200ml) 

  1 sabonete líquido infantil (200ml) 

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

  2 cobertores/mantas de solteiro (usados, limpos e em bom estado de conservação) 

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

 3 pares de tênis – tamanhos de 23 a 34 (usados, limpos 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, 

 
 

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=y0wzDTutlmE 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y0wzDTutlmE

