
 

 

 
GINCANA PLINIOLEITENSE2022 - Tarefas 

Uma proposta em sintonia com o nosso Projeto Direcionador:  
Somos o futuro: todos pela sustentabilidade das relações e do planeta 

 
Empatia, resiliência, comunicação… a retomada das aulas presenciais trouxe com força a valorização 
das competências socioemocionais como centro do currículo da educação básica.  
 
Trata-se de uma questão absolutamente essencial, não apenas no tempo escolar, mas ao longo de toda 
a vida dos indivíduos, com impacto no trabalho, na saúde, na qualidade de vida e no próprio sentimento 
de felicidade. Desenvolver competências socioemocionais é um processo experiencial, a partir do 
convívio entre pessoas. Nada novo na escola, que já há anos e agora consolidada na BNCC, se organizou 
em torno de competências que incorporam essa discussão. Nova mesmo é a urgência que o tema 
ganhou em uma escola pós pandemia.  
 
Cada vez mais, entendemos que a educação que proporcionamos aos nossos alunos deve ir muito além 
dos componentes curriculares tradicionais, mas estar sempre antenada e envolvida em desenvolver 

competências socioemocionais.  E falar de competência socioemocional é falar de emoção, o que não é 
tão simples em um mundo acostumado a explicar tudo pelo viés racional e cognitivo. A realidade porém 
é que a gente nasce para se vincular ao outro.  
 
Na proposta que iniciaremos na GINCANA desse ano, desejamos buscar uma reflexão mais profunda 
sobre o tema. Para dar início a essa reflexão que se dará ao longo de todo esse ano de trabalho,  
criamos uma GINCANA focada no SOCIOEMOCIONAL!  
 
Seguem informações importantes para que ALUNOS, PAIS, COLABORADORES E COMUNIDADE 
ESCOLAR possam participar! 

 
1. Dia: 30 de abril, sábado, das 9h às 11h, no Colégio Plínio Leite.  

 
2. Componentes das BANDEIRAS: 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Abertura: Apresentação da GINÁSTICA RITMICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

 

 

 

 

 

BRANCA  VERDE 

Alunos: 2º. e 4º. Anos e  6º e 8º anos Alunos: 3º. e 5º. Anos e 7º e 9º anos 

Colaboradores Colaboradores 

Ana Beatriz 
Anderson  
Claudio 
Douglas 
Erika 
Felipe 

Gisele 
Graziela 
Heloisa 
Juliana 
Márcia  
Rafael 

Renato  
Rozi 
Valdecir 
Vlademir 

Amanda 
Ana Cristina 
Camila 
Cíntia  
Hemerson 
Ingrid 

José Maurício 
Lizeth 
Maine 
Marielza 
Mercedes 
Michele 
 

Monique 
Nathália 
Nayara 
Pedro 
Renata 



 

 

4. Organização das tarefas: 

 

TAREFA  TURMA RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO DA TAREFA 

DIA DA ENTREGA DA TAREFA 

Criar uma faixa com o nome da bandeira (tamanho 
1.40m por 2m): deve conter o nome da BANDEIRA – 
BRANCA OU VERDE e imagem, subtítulo, ou que 
desejarem que faça parte da faixa, alusivo a ela.  
Lembrar o tema da GINCANA! 

8º. E 9º. Anos do EF2 Ao longo da semana até o dia 
29/4, 6ª. feira anterior a 
GINCANA, às 14h. 

Criar um bloquinho “carnavalesco” para desfilar em 
torno da quadra, que deverá ter: 
20 integrantes (no mínimo)  
Grito da bandeira, criado pela equipe e todos devem 
estar cantando 
Usar a faixa pintada (tarefa 1)  com o nome da bandeira. 
Criar Mascote  
Atenção: criatividade com sustentabilidade!  

6º e 7º anos do EF2 Dia 30/4, dia da culminância da 
GINCANA – 9h 

Criar uma cápsula do tempo sustentável onde deverão 
ser colocados desejos dos alunos para o futuro da 
humanidade e do planeta; deve ser em forma de objeto 
e conter dentro dela,  as mensagens da BANDEIRA. 
Enterraremos a cápsula para resgate na próxima 
gincana. 
Tarefa de reflexão, criatividade  e execução! 

4º e 5º anos do EF1 Dia 30/4, dia da culminância da 
GINCANA – 9h 

Criar durante os recreios das semanas até o dia da 
gincana, uma grande tela com palavras mágicas e 
fundamentais para as relações sustentáveis (serão 
usadas para o BINGO dos alunos!) 

Colaboradores: professores 
e funcionários – Juliana e 
Camila ficarão responsáveis 
pelo registro nas telas 

Dia 29/4, - até às 17h 

Participar do Bingo das palavras mágicas: os alunos 
participarão de um BIG BINGO com as palavras 
escolhidas pelos colaboradores. O grupo que fechar o 
bingo primeiro, pontua. 
 
Tarefa de sorte! 

Componentes das duas 
bandeiras 

Dia 30/4, dia da culminância da 
GINCANA  

Ação Social: Doação de fraldas geriátricas para um lar 
de idosos 
 

TODA A COMUNIDADE 
ESCOLAR 
Contamos muito com a 
ajuda das famílias! 

Primeira entrega – 29/4;  
Segunda  entrega - ATÉ o Dia 
30/4, dia da culminância da 
GINCANA 

Criar um vídeo criativo falando de diversidade com no 
máximo 30 segundos para ser postado no Instagram da 
escola e votado. 

8º. E 9º. Anos do EF2 Até o dia 25/4, 2ª. feira 

Criar um vídeo criativo (com no máximo 30 segundos) 
falando de diversidade para ser postado no Instagram 
da escola e votado. 

8º. E 9º. Anos do EF2 Até o dia 25/4, 2ª. feira 

Criar uma vestimenta para ser apresentada no sábado: 
Sustentabilidade das relações e do planeta. 2º. E 3º. 
Anos criam e  EF2 – apresenta a vestimenta 
Justificar, explicando o que representa a fantasia. 

2º. E 3º. Anos do EF1 Apresentar (desfilando) no dia 
30/4, dia da culminância da 
GINCANA; explicar o que é a 
fantasia. 

 



 

 

 

5. FECHAMENTO DA GINCANA – TAREFA FINAL : Fazer o COVER DE UM CANTOR, CANTORA ou GRUPO MUSICAL  que 

passe para o grupo, uma mensagem de positividade a respeito dos temas da atualidade. 

 

TAREFA  TURMA RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO DA TAREFA 

DIA DA ENTREGA DA TAREFA 

Fazer o COVER DE UM CANTOR, CANTORA ou GRUPO 
MUSICAL  que passe para o grupo, uma mensagem de 
positividade a respeito dos temas da atualidade. 

Alunos do Ensino 
Fundamental 2 
Representando a Bandeira Branca – 
Alunos do  6º e 8º anos 
 
Representando a Bandeira Verde – 
Alunos do 7º e 9º anos 

Dia 30/4, dia da culminância da 
GINCANA – 9h 

 

 

Ressaltamos que a GINCANA será o início de um ano de trabalho focado na SUSTENTABILIDADE DAS 
RELAÇÕES e para isso, nos organizamos em torno de um projeto que refletirá a nossa própria 
identidade. 

 
NOSSOS OBJETIVOS AO LONGO DO ANO: 

 

Despertar e desenvolver: identidades saudáveis, gerenciamento de emoções, alcance de objetivos pessoais e 

coletivos, sentimento e demonstração de empatia pelos outros, estabelecimento e manutenção de 

relacionamentos de apoio e tomada de decisões responsáveis e cuidadosas 

Trabalhar conflitos como oportunidades 

Trazer propostas que façam sentido para as pessoas.  
 

 

Agradecemos a parceria e envolvimento das famílias e contamos com a participação de todos! 

 


