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Prezados alunos, pais, responsáveis e colaboradores do Colégio Plínio Leite. 

Estamos felizes em ESTAR de volta, neste ano de 2022 com a nossa tradicional GINCANA 
PLINIOLEITENSE presencial, evento comemorativo do aniversário da escola.  

Este ano, o Plínio Leite faz 93 anos e faremos uma gincana alicerçada em nosso PROJETO 
DIRECIONADOR: Somos o futuro: todos pela sustentabilidade das relações e do planeta. 

Será no dia 30 de abril, sábado e queremos contar com a participação de toda COMUNIDADE 
ESCOLAR: ALUNOS – TURMAS – FAMÍLIAS – PROFESSORES – FUNCIONÁRIOS. 

O objetivo da GINCANA PLINIOLEITENSE é desenvolver o intercâmbio social entre as diferentes 
turmas e alunos da escola, incentivar a participação das famílias, fortalecer a relação entre os 
mestres e alunos e estimular a formação de lideranças sadias e a competição pacífica e positiva 
entre as bandeiras. Por isso, contamos com as Bandeiras branca e verde vibrando e curtindo esse 
momento da escola. 

Olhe como ficou a divisão das bandeiras! 

Na bandeira BRANCA temos:   

 

Na bandeira VERDE temos:  

 
 

 

As tarefas da gincana serão publicadas em nosso site e distribuídas para os alunos amanhã, 12/4. 
 
O grupo do Fundamental 1 participará de tarefas  ao longo das semanas até o dia 29/4, 6ª feira  e o 
Ensino Fundamental 2 participará ativamente das tarefas da  gincana durante as próximas 
semanas e NO SÁBADO, 30/4, virão para a apresentação das TAREFAS ESPECIAIS. A turma do 1º. 
Ano será a mascote da Gincana e ajudará durante as semanas aos dois grupos! 
 
Lembramos que a GINCANA é uma tradicional competição entre bandeiras, mas é também e 
principalmente um momento de confraternização entre nós.  
 
Contamos com a participação dos alunos, o incentivo das famílias, a animação dos colaboradores 
para fazermos, mais uma vez, uma GINCANA INESQUECÍVEL para a COMUNIDADE 
PLINIOLEITENSE! 
 

AGUARDEM A DIVULGAÇÃO DAS TAREFAS e motivem-se a 
participar!  
 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

EF1 e EF2 Alunos: 
2º. e 4º. Anos 
6º e 8º anos 

EF1 e EF2 Alunos:  
3º. e 5º. Anos 
7º e 9º anos 


