
 

PROJETO DIRECIONADOR: O HOMEM E O TEMPO - Ética, Democracia e Cidadania da Infância a Terceira idade 

 

 

Data: 13 de abril de 2019  

Horário: Chegada – 7h30min com  Início - 8h Término - 12h 

Organização das bandeiras:  

Os alunos e Professores serão divididos em 2 grandes grupos: Bandeira VERDE e Bandeira BRANCA. 

 

Turmas e professores que fazem parte da Bandeira BRANCA 

EF1 2º. e 5º. Anos 

Ef2 6º e  9º. Anos 

EM 2º. Ano 

Adriana Leandro Carrari 

Anderson Manoel Sales 

Andrézia Mercedes 

Everaldo Regina 

Gabriel Eduardo  Mariana Figueiredo 

Graziela  Anna Paula 

Hélio Thiago 

 Renê Thatiana 

Juliana Wagner 

 

Turmas e professores que fazem parte da Bandeira VERDE 

EF1 1º. 3º. e 4º. Anos 

Ef2 7º. e 8º. Anos 

EM 1º. Ano 

Alexandre Marcos 

Ana Cristina Mariana Di Mango 

Tania Thais 

Antônio Nayara 

Felipe Neyva 

Hemerson Valéria 

Jorge Vlademir 

Leandro Mendes Walber 

Márcia Ivonete 

 

 Professor  responsável por LIDERANÇA e ORGANIZAÇÃO DAS TORCIDAS na arquibancada – René  

Organização das bandeiras no dia : 7h30min (7h30 às 8h) 

No dia do evento, os alunos do EF1 ficam na quadra com todos os professores e EF2 e EM ficam na arquibancada 

com os familiares e descem de acordo com que são apresentadas as tarefas.  

TODOS OS ALUNOS e PROFESSORES DEVEM VIR VESTIDOS COM A COR DA BANDEIRA 

 



 

Abertura: 8h (8h às 8h30min);  Início da Gincana: 8h30min 

 Abertura pela Diretora Geral, Sra. Nely Bitencourt 

 Execução do Hino Nacional e Hasteamento da bandeira, com a Banda do Colégio Plínio Leite 

 Execução do Hino do Colégio – EF1 e EF2 serão responsáveis por treinar o Hino do Colégio para a sua 

execução no dia 13 e 15/4. 

 Apresentação da GR – Plínio Leite 90 anos – Mulheres na história 

 Apresentação dos Jurados 

 

A Gincana: 

A Gincana 2019 terá como essência motivadora, as comemorações do aniversário do Colégio. 

Entretanto, tem sua proposta alicerçada em nosso projeto direcionador – O HOMEM E O TEMPO: ética, 

cidadania e democracia da Infância a terceira idade – e visa desenvolver o intercâmbio social entre as 

diferentes turmas e alunos da escola, incentivar e fortalecer a relação entre os mestres e alunos, 

estimular a formação de lideranças sadias e a competição pacífica e positiva, que preze pelo 

aprimoramento físico, mental e moral de nossos alunos.  

As tarefas e exigências :  

 
 TAREFA Outras Exigências Pontuação Professor 

responsável 
por bandeira 

Tempo 
total da 
atividade 

1ª.  Apresentação de um título 
para a torcida com a COR 
da BANDEIRA e um 
subtítulo criado pelo grupo 
ALUSIVO A BANDEIRA. 
Deverá ser escrito em 
grandes proporções em 
TNT tamanho 1.40m por 2m 

Deverá ser pendurado no 
lado determinado para a 
torcida, na mureta da frente 
na 6ª. Feira 12/4. O lado da 
bandeira BRANCA é à 
esquerda de quem olha da 
quadra  para a arquibancada;  
o lado da bandeira VERDE é à 
direita. 

Pontua de 0 a 10 
pontos desde 
que atendam as 
regras 

Mercedes  
 
Antônio 
Pinho 

5 min 

2ª.  Criar um GRITO da 
BANDEIRA e cantar na hora 
para o público 

Deverá ser cantado pela 
torcida 
O texto deverá ser entregue 
impresso aos 5 jurados 
Poderão ser usados 
instrumentos musicais e 
outras formas de expressão 
musical 

Pontua de 0 a 10 
pontos 
considerando o 
melhor grito : 
texto, música e  
animação 
avaliado pelos 
juízes 

Leandro 
Mendes  
 
Leandro 
Carrari 

5 min 

3ª.  Trazer 3 alunos 
uniformizados com 3 
uniformes  de diferentes 
épocas que tenham sido 
usados ao longo dos 90 
anos. 

Somente serão pontuados 
uniformes que estiverem 
devidamente vestidos nos 
alunos; 
Serão aceitos apenas 
uniformes referentes ao 
COLÉGIO (Niterói, São 
Gonçalo e Camboinhas). 

Pontuam todos 
que atenderem 
às regras –  
0 ou 10 pontos 

Gabriel 
Eduardo e 
Maísa 
 
Alexandre e 
Lizeth 

10 min 



 
 TAREFA Outras Exigências Pontuação Professor 

responsável 
por bandeira 

Tempo 
total da 
atividade 

4ª Quiz PLÍNIO LEITE 90 anos - 
os alunos deverão estudar 
e responder a perguntas 
sobre a escola, que podem 
ser encontradas no site 
www.colegioplinioleite.co
m.br e no Facebook da 
escola 

Deverão ser selecionados 2 
alunos de cada segmento 
(EF1, EF2 e EM) que estudarão 
e deverão estar prontos para 
responder ao QUIZ no dia da 
Gincana;  

Pontua por 
pergunta: 
2 pontos por 
pergunta 
respondida 
corretamente. 

Maria 
Regina  
 
Vlademir 

20 min 

5ª Pintar um painel com o 
tema: 
O homem e o tempo: da 
infância a terceira idade. 

A bandeira receberá um 
tecido cru de 2.80m por 4m e 
deverá pintar toda a bandeira 
com o tema proposto. 
Deverá ser entregue até às 
17h da 5. Feira 11/3 à 
Coordenação Disciplinar; 
Deverão alinhar com a  
 
 
 
 
 
Coordenação um local para a 
bandeira ir sendo preparada e 
guardada. 
Deverão no dia da gincana 
explicar como foi construída a 
ideia do painel e o seu 
significado. 

Pontua de ) a 10 
pontos 
considerando o 
melhor painel e 
explicação, 
avaliados pelos 
juízes 

Juliana  
 
 
Márcia 

10 min 

6ª  Fazer uma performance:  
COVER DE UM CANTOR ou 
CANTORA significativos dos 
anos 60, 70 ou 80 – música, 
caracterização e 
dramatização. 

Serão avaliados: preparação 
da performance - 
caracterização e 
dramatização no dia 

Pontua  de 0 a 10 
a melhor 
performance 
avaliada pelos 
juízes 

Ana Cristina  
 
Graziela 

20 min 

7ª Escolher um dos espaços 
do Colégio Plínio Leite (a 
seguir)  e fazer uma 
maquete desse espaço. 
Todas as maquetes deverão 
ter a fachada da entrada do 
colégio: 

Pátio ou 
Quadra ou 
Salas específicas – aula, 
artes, laboratório, sala 
de leitura (escolher 
uma dessas) 

As maquetes deverão ser 
feitas em uma folha de isopor 
e entregues a Coordenação 
Pedagógica na 5ª. feira, 11/3 
até às 17h. 
Deverão ser apresentadas aos 
juízes no dia da gincana 

Pontua de 0 a 10 
a entrega, 
execução e 
atendimento às 
regras para 
realizar a 
maquete. 

Thaís e 
Tânia 
 
Anna Paula 
e Mariana F. 

10 min 

 

 

 

http://www.colegioplinioleite.com.br/
http://www.colegioplinioleite.com.br/


 
 TAREFA Outras Exigências Pontuação Professor 

responsável 
por bandeira 

Tempo 
total da 
atividade 

8ª Circuito do tempo: 
resgatando as brincadeiras 
Serão propostas 4 
brincadeiras para que os 
alunos participem. 
Embaixadinhas – pátio das 
árvores 
Pular corda – pátio das árvores 
Corrida do Saco – quadra 
Chinelão - quadra 

Deverão ser pré-selecionados 
pela equipe, alunos de todos 
os segmentos (EF1 EF2 e EM) 
que tenham habilidades 
físicas. 
Embaixadinhas – 5 de cada bandeira 
Pular corda – 5 de cada bandeira 
Corrida do Saco – 5 de ada bandeira 
Chinelão – 3 de cada bandeira 

 

Pontua de 0 a 10 
a bandeira que 
fizer mais pontos 
nas brincadeiras. 
Embaixadinhas –  
Quem fica mais 
tempo, vence 
Pular corda –  
Quem fica mais 
tempo, vence 
Corrida do Saco –  
Quem chega 
primeiro, vence 
Chinelão –  
Quem chega 
primeiro, vence 

Simone 
Dayvison 
João 
Marcelo 
 
Suportes 
fiscais: 
Andrézia 
Hemerson 
Marcos 
Adriana 

20 min 

9ª Realizar uma campanha de 
marketing/publicidade 
falando do Colégio.  

Deverá ser criada e produzida 
em papel PARANÁ. (será 
entregue pela Coordenadora 
Disciplinar). 
O grande cartaz será 
apresentado no dia da 
gincana aos jurados e ao 
público 
 
 
 
 
 
 

Pontua de 0 a 10 
a melhor 
campanha 
avaliada pelos 
juízes 

Valéria  
 
 
Everaldo 

10 min 

10º
.  

Ornamentar o espaço da 
torcida – à direita de quem 
olha a arquibancada da 
quadra – fica a torcida  
 
VERDE; à esquerda de 
quem olha a arquibancada 
da quadra – fica a torcida 
BRANCA 

Deverá ser ornamentado com 
originalidade o espaço da 
arquibancada em que ficará a 
torcida das bandeiras. 

Pontua de 0 a 10 
a torcida 
escolhida pelos 
jurados  
como a mais bem 
ornamentada, 
organizada e 
original 

Anderson 
(com suporte 
de  
Mariana, 
Anna Paula)  
 
 
Neyva (com 
suporte de 
Ivonete, 
Thaís e Tânia) 

10 min 

11ª
.  

Trazer uma foto e um 
depoimento de um ex 
funcionário da escola,  
escrito de próprio punho 
para leitura no dia da 
gincana.  
Opções de (ex) 
Funcionários: 
José Carlos Chaffin, 
Professor João Batista ou 
outros à escolha da equipe. 

Deverá ser xerocado para 
todos os juízes e entregue na 
hora; 
Deverá ser (bem) lido para a 
plateia, para a ciência do 
conteúdo do depoimento. 

Pontua de 0 a 10 
as bandeiras que 
cumprirem a 
tarefa. 

Mariana Di 
Mango 
 
Manoel 

20 min 

 

 

 



 
 TAREFA Outras Exigências Pontuação Professor 

responsável 
por bandeira 

Tempo 
total da 
atividade 

12ª
. 

Tradição no esporte: os 
professores de Educação 
Física deverão organizar no 
período de 8 a 12, um “time 
contra time” nas aulas de 
educação física para que a 
pontuação seja computada 
até o dia da gincana. Os 
alunos descem no dia do 
jogo para jogar e torcer 
(EF2 e EM). 
 

6º. X 7º.  E   
9º. E 2º. Ano X 1º. E 8º. Ano 

Modalidades: 
Vôlei 
Futsal 
Basquete 
Handebol 

Pontuam de 0 a 
10 a bandeira que 
vencer por 
modalidade 

Wagner  
 
 
Walber 

Tempo 
das aulas 
de 
Educaçã
o Física 

13ª Criar performance anterior 
a apresentação da Ação 
Social com o motivo – 
aquecendo a quem tem 
frio. 

Criar uma performance de no 
máximo 3 minutos com 
música, dramatização, 
adereços para sensibilizar 
para a divulgação do tema da 
Ação Social.  

Pontua de 0 a 10 
a melhor 
performance 
avaliada pelos 
juízes 

Thatiani  
 
 
Nayara 

20 min 

14ª Ação Social: aquecendo a 
quem tem frio; 
Realizar uma campanha na 
comunidade escolar par 
recolher agasalhos – 
casacos, calças  e 
cobertores para doação 
para uma Instituição de 
apoio a vida. 

Com a aproximação do 
inverno, deverá ser feita uma 
campanha de conscientização 
com a comunidade escolar 
para recolher agasalhos para 
aquecer a quem tem frio.  
Com participação dos 
professores e instrutores 
Da OST – Companhia de 
Teatro. 

Pontua o grupo 
que mais 
quantidade de 
doação 
conseguir – 
contagem por 
unidade. 
 
 
 
 

TODOS 
 
Thiago  
 
 
Felipe 

5 min 

15ª Cultura da PAZ: cada grupo 
deverá elaborar uma 
apresentação final que 
homenageie a bandeira 
“adversária”. 

A apresentação deverá ter 10 
alunos envolvidos e poderá 
ter canto, expressão corporal, 
música, adereços... ou o que 
o grupo desejar  ... para 
valorizar a cultura do respeito 
e da paz. 

Pontua  de 0 a 10 
a melhor 
performance e 
mensagem 
avaliada pelos 
juízes 

Jorge  
 
 
Hélio 

20 min 

 

 

 Os grupos que de qualquer forma ao longo do mês ou no dia da gincana desrespeitarem as 

regras ou a outra BANDEIRA, estarão passíveis de perdas de pontos. 

 A equipe vencedora será a que tiver mais pontos conquistados até o final da gincana e será 

contemplada com um troféu que ficará no museu da escola como BANDEIRA VENCEDORA Nos 

90 anos do Plínio Leite. 

 

 

 

Em 26 de março de 2019. 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 


