
 

 

Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. 

  
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 

Neste ano, a 20ª Gincana Cultural terá o tema “CIMAN – 50 anos”. O evento se inicia em 3/8 e termina em 

4/9. Durante esse período, haverá atividades lúdicas e variadas, nos formatos on-line e presencial, adaptadas ao 
cenário da crise sanitária. Os alunos serão organizados em equipes por ano/série e participarão 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. 
 

As atividades da gincana serão realizadas durante as aulas (presenciais e on-line) de Educação Física e, 
excepcionalmente, em outras disciplinas. Outras atividades serão realizadas em casa, com o apoio das famílias e 
entregues por meio do Google Classroom, nas salas de Educação Física. 

Todas as informações relativas à gincana, como circulares, informes, regulamento e blocos de tarefa, serão 
disponibilizados no Google Classroom, nas salas de Educação Física, na aba Atividades, no tópico Gincana Cultural.  

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 3º bimestre em todas as disciplinas; 
2º lugar: 0,8 (oito décimos) de ponto na média do 3º bimestre em todas as disciplinas; 
3º lugar: 0,6 (seis décimos) de ponto na média do 3º bimestre em todas as disciplinas; 

4º e 5º lugares: 0,4 (quatro décimos) ponto na média do 3º bimestre em todas as disciplinas.  
 

● A chamada das equipes será feita nas aulas em que houver atividades relacionadas à gincana. 
● O atraso e a ausência do aluno implicarão 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 seguinte 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 justificado, não participar de algumas das provas da gincana e não responder 

às chamadas perderá a premiação total dada à equipe, porém, a pontuação individual será calculada 
proporcionalmente ao número de faltas ocorridas durante a participação da gincana.  

● Lembrem-se: essa pontuação é extra e só será atribuída se houver frequência, empenho e participação. 

● A escola oferecerá a cada estudante uma bandana comemorativa dos CIMAN 50 anos, que terá a cor da equipe. O 

uso da bandana é obrigatório em todas as provas. 

● As bandanas serão entregues, do dia 2 ao dia 8 de agosto, em sala de aula, para os alunos do ensino presencial. 

Para os alunos optantes pelo formato de aulas on-line, as bandanas serão entregues a eles ou aos 
responsáveis no SOD do Ensino Fundamental 2, pela Nathália. 
 

Obs.: todos os itens citados, dentre outros, constam no regulamento, que será divulgado para todas as equipes no 

Google Classroom, nas salas de Educação Física, na aba Atividades, no tópico Gincana Cultural. 
 

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

 

 

Com amizade, 
                                                                                                   
        

Michelle Ferreira Cláudia Chaves 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 
 


