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A Gincana Quinze do Meio Ambiente é uma atividade escolar dirigida a estudantes do Ensino Fundamental, 

anos finais, ao 2º Ano do Ensino Médio. Trata-se de um conjunto de atividades lúdicas e de desafios, planejado 

para estimular o desenvolvimento de aprendizagens de diferentes naturezas, pois é composta de situações que 

estimulam a sociabilidadde, solidariedade, estudos temáticos, responsabilidade com o meio ambiente; além de 

instigar a superação de limites, a flexibilidade, resiliência, autonomia e resolução de conflitos.  

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os participantes da Gincana Quinze do Meio Ambiente estarão sujeitos às condições deste Regulamento. 

Alegações de desconhecimento deste não serão aceitas, considerando a ampla publicidade do documento e a 

leitura obrigatória dos grupos e dos familiares participantes.   

 

2 OBJETIVOS DA GINCANA 

 

2.1 Objetivos relacionados à instituição 

2.1.1 Desenvolver processos que estimulem a ação discente, a sua atuação como sujeito de interação que 

constrói conhecimentos. 

2.1.2 Promover atividades significativas de aprendizagem, que estimulem o desenvolvimento de competências 

e habilidades, de distintas naturezas; bem como o desenvolvimento da cidadania. 

2.1.3 Mobilizar os estudantes para que atentem para problemas locais, de ordem social e ambiental, e 

reconheçam o papel de cada cidadão frente a tais problemas. 

2.1.4 Promover a integração entre os estudantes e destes com representantes da comunidade local. 

2.1.5 Estimular a reflexão do estudante sobre a própria prática, sobre o compromisso com os componentes do 

grupo e com a construção de resultados almejados. 

 

2.2 Objetivos relacionados aos estudantes 

2.2.1 Compreender a importância do cuidado com o meio ambiente. 

2.2.2 Desenvolver o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação. 

2.2.3 Exercitar a aprendizagem participativa, criatividade, liderança e motivação. 

2.2.4 Reconhecer o trabalho em grupo como espaço plural de convivência e de realizações. 

2.2.5 Desenvolver o espírito de competição, considerando o contexto da ética e da solidariedade como 

constituintes da formação do indivíduo. 

2.2.6 Valorizar a diversidade de vivências e experiências que vão além do cotidiano escolar, como forma de 

desenvolvimento de saberes, de competências e habilidades.  

2.2.7 Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma significativa e ética. 

 

3 PARTICIPANTES 

3.1 Poderão participar os estudantes do Ensino Fundamental, anos finais, à 2ª Série do Ensino Médio, 

devidamente inscritos. 

3.2 Os estudantes só poderão se inscrever na turma em que estão matriculados(as). 

3.3 A inscrição é gratuita. 

3.4 Em algumas etapas, será necessária a participação de familiares, conforme indicado em provas específicas. 

3.5 Cada equipe deverá nomear 3 (três) estudantes, os quais atuarão como líderes da equipe, cabendo a estes 

participar das reuniões com a comissão organizadora e responder pelo grupo, quando necessário. 
 

3.5 Para ser considerado fazendo parte do grupo, os estudantes deverão participar efetivamente das atividades, 

conforme planejado pela turma. 

3.6 As turmas terão professores monitores, os quais auxiliarão os processos de diálogo e de planejamento, 

quando realizados em sala de aula (Anexo 2). 



  COLÉGIO PRESBITERIANO QUINZE DE NOVEMBRO 

 

GINCANA DO MEIO AMBIENTE 2018 
 

 

 

4 ATIVIDADES  

4.1 AÇÕES DE NATUREZA AMBIENTAL 

4.1.1 Análise de ambiente e proposta de intervenção: Esta atividade deverá ser desenvolvida, 

obrigatoriamente, sob a supervisão de, pelo menos, um adulto, que seja responsável por algum componente do 

grupo, o que deverá ser devidamente comprovado por meio de fotografia. Atividade: o grupo deverá identificar 

uma situação de degradação ambiental, fotografar e elaborar uma proposta de intervenção. Para tanto, o grupo 

elaborará um texto com o título – Situação de degradação ambiental e possíveis soluções (Sem sublinhado). 

Nele devem constar: cabeçalho com o nome do Colégio, nome do grupo, série/turma, título do texto; deve 

constar, também, fotografia do local, legenda da foto, endereço, descrição do problema e proposta de 

intervenção.  

4.1.2 Horta caseira: plantar horta caseira e comprovar por meio de fotografia em que o estudante esteja presente 

na foto. Só será contada 1 horta por estudante. O limite máximo para pontuação é de 20 hortas. 

4.1.3 Reuso: fazer uma poltrona de garrafa pet.  

4.1.4 Modelagem: criar uma maquete de casa sustentável em que sejam expressas ideias de uso racional e 

consciente dos recursos naturais (Usar o máximo de material de reaproveitamento possível).  

4.1.5 Produção audiovisual: elaborar um vídeo-poema, de 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos, com o tema 

“Responsabilidade ambiental e a nossa casa”, contendo dicas sobre como cuidar do meio ambiente no contexto 

residencial. Nos vídeos deverão constar o tema indicado; nome do grupo, série e turma (numa única tela) e 

deverão ser encerrados com Gincana Estudantil 2018, seguida da logo do Colégio. Erros de escrita gerarão 
perda de pontos.   

4.1.6 Coleta: o grupo deverá coletar óleo de cozinha utilizado e reuni-lo em garrafa pet de 2 litros – Máximo 

10 garrafas PET.  

4.1.7 Plantio: esta atividade deverá ser desenvolvida, obrigatoriamente, sob a supervisão de, pelo menos, um 

adulto, que seja responsável por algum componente do grupo, o que deverá ser devidamente comprovado por 

meio de fotografia com legenda. Atividade: o grupo deverá plantar uma árvore e registrar as fotos do plantio, 

incluindo legenda com o endereço do plantio.  

4.1.8 Culinária: produzir um prato com reaproveitamento alimentar e apresentar para degustação, 

acompanhado da receita.  

 

4.2 AÇÕES DE NATUREZA SOLIDÁRIA 

4.2.1 Ação solidária: esta atividade deverá ser desenvolvida, obrigatoriamente, sob a supervisão de, pelo 

menos, um adulto, que seja responsável por algum componente do grupo, o que deverá ser devidamente 

comprovado por meio de registro em vídeo. Atividade: desenvolver ação solidária significativa e comprovar 

com vídeo de, no máximo, 2 minutos. Nos vídeos deverão constar o tema indicado; nome do grupo e 

componentes (numa única tela) e deverão ser encerrados com Gincana Estudantil 2018, seguida da logo do 

Colégio. Erros de escrita gerarão perda de pontos. A ação não pode, sob hipótese alguma, oferecer risco à 

integridade física e/ou moral de seus participantes, bem como de eventual indivíduo/público alvo da ação, sob 

pena de desclassificação da anulação da participação do grupo na gincana.  

4.2.2 Arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado. Brinquedos quebrados não serão aceitos; os 

compostos por peças serão contados como um só. Data da entrega dos brinquedos: 03/09 – 6º ao 8º Ano; 05/09, 

9º e Ensino Médio. 

  

4.3 AÇÕES DE NATUREZA ACADÊMICA 

4.3.1 6º ao 8º Ano: solucionar problemas que envolvam a temática a Matemática básica e a Sustentabilidade. 

Os problemas serão fornecidos em documento à parte. No momento da apresentação das tarefas, todos devem 

estar registrados por escrito e deverão ser explicados pelos estudantes indicados pela comissão. 

4.3.2 9º Ano e Ensino Médio: elaborar projeto de pesquisa e realizar pesquisa de campo, coordenada por 

professores da área de Natureza. Demonstrar em banner as informações coletadas, considerando os respectivos 

temas: 9º Ano, descarte de óleo de cozinha; 1ª Série: a água em Garanhuns; 2ª Série: o lixo em Garanhuns.  
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4.4  AÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA 

Demonstrar o cumprimento de todas as etapas da Gincana - apresentando o processo de realização de tarefas, 

os resultados obtidos e os itens arrecadados – num ambiente destinado à turma e na data, previamente agendada, 

nominada “Dia Q”. Este ambiente, intitulado QG (Quartel General), deverá estar devidamente organizado e 

decorado, de modo que haja a facilidade da visualização do material exposto. Não é possível fazer colagem nas 

paredes. Em cada QG serão disponibilizadas 3 mesas plásticas e projetor. Todos os demais equipamentos e itens 

de exposição são responsabilidade dos estudantes. Pais de estudantes de cada turma podem auxiliar na 

decoração, mas não deve ser o único responsável por ela. Serão contados como critério de pontuação 

criatividade, uso de material reutilizado, organização e limpeza do ambiente.  

 

4.5 OLIMPÍADA VIRTUAL DO CONHECIMENTO KAHOOT  

Todas as turmas participarão da Olimpíada Virtual do Conhecimento Kahoot, a ser vivenciada no dia 16/06, 

conforme regulamento específico (Consultar obrigatoriamente).  

 

5 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

5.1 O cumprimento das ações e a qualidade presente em cada demonstração serão avaliados por uma comissão 

julgadora, composta por professores convidados.  

5.2 Será realizado, após o Dia Q, um processo de autoavaliação dos estudantes, que considerará a participação 

na gincana, essa avaliação se dará mediante preenchimento de planilha específica, num momento a ser 
coordenado pelo(a) professor(a) responsável pela turma.  

5.3 O processo de avaliação gerará uma nota, de zero a dez, no 3º trimestre, nos componentes Ciências/Biologia, 

Português e Geografia.  

5.3 A nota será composta da seguinte maneira: 70% é nota coletiva, resultante da avaliação da comissão, e 30% 

é individual, resultante da autoavaliação.  

 

6 PREMIAÇÃO 

Além de compor a nota, a avaliação da comissão gerará um ranking das turmas em duas categorias: 6º ao 8º; 9º 

e Ensino Médio, sem que haja competição entre elas. Serão premiados com medalha todos os estudantes e 

familiares, participantes da gincana, das turmas que alcançarem o 1º, 2º e 3º lugar. A premiação será realizada 

nas festividades de aniversário do Colégio, no mês de novembro. Além disso, tais turmas receberão a seguinte 

premiação: 

1º lugar: day use no Centro de Convivência Quinze (piscina, society, quadra de vôlei de areia, com lanche 

incluso); 

2º lugar: noite da pizza no restaurante do Colégio; 

3º lugar: sorvetada no restaurante do Colégio. 

 

7 OUTRAS INFORMAÇÕES 

7.1 Em qualquer etapa da gincana, no cumprimento das provas, o respeito aos princípios da confessionalidade 

do Colégio precisará ser considerado. Ações que comprometam tais princípios, acarretarão penalidade à turma, 

a ser atribuída pelo Conselho de Disciplina. 

7.2 Em caso de empate no resultado final, serão considerados para critério de desempate: 

a) a quantidade e a qualidade dos brinquedos apresentados;  

b) a pontuação da turma no Kahoot. 

7.3 Em todos os momentos, o cuidado com os ambientes precisa ser observado. Portanto, não sujar espaços 

individuais e coletivos, sob pena de perda de pontos.  
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ANEXO 1 – QUADRO DE PONTOS 

 

 

PROVA 
PONTUAÇÃO NA 

GINCANA 

Análise de ambiente e proposta de intervenção Máximo 120 pontos 

Horta caseira (Limite: 20 hortas) 05 pontos por horta/aluno 

Reuso: poltrona de garrafa PET Máximo 100 pontos 

Modelagem: maquete de casa sustentável Máximo 150 pontos 

Produção audiovisual: vídeo-poema Máximo 100 pontos  

Coleta: óleo de cozinha 10 pontos por garrafa PET de 

2 litros (Máximo 10 garrafas) 

Plantio de uma árvore 30 pontos 

Culinária: prato com reaproveitamento Máximo 100 pontos 

Ação solidária Máximo 200 pontos 

Prova acadêmica  Máximo 200 pontos 

Doação de brinquedos 

1 ponto por brinquedo.  Essa pontuação gerará um ranking entre as turmas, 

mas não será somada à gincana. A pontuação a ser somada à gincana 

considerará o seguinte critério: 1º lugar: 200; 2º lugar: 180; 3º lugar: 160; 

4º lugar: 140 pontos; 5º lugar: 120 pontos; 6º lugar: 100 pontos; 7º lugar: 

80 pontos; 8º lugar: 60 pontos; 9º lugar: 40º; 10º lugar em diante: 20 pontos. 

A comissão avaliará a qualidade dos brinquedos e às turmas que doarem  

brinquedos de qualidade em grande quantidade, serão somados 50 pontos.  

De 200 a 20 pontos 

Decoração do QG 

Criatividade – 30 pontos; uso de material reutilizado – 30 pontos; 

organização e limpeza do ambiente – 40 pontos. 

Máximo 150 pontos 

Olimpíada Kahoot 

Pontuação: 1º lugar: 200; 2º lugar: 180; 3º lugar: 160; 4º lugar: 140 

pontos; 5º lugar:b 120 pontos; 6º lugar: 100 pontos; 7º lugar: 80 pontos; 8º 

lugar: 60 pontos; 9º lugar: 40º; 10º lugar em diante: 20 pontos. 

Pontuação da torcida: mais animada: 50 pontos; mais criativa: 50 pontos; 

melhor grito de guerra: 50 pontos. 

De 200 a 20 pontos 
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ANEXO 2 – PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS TURMAS 

 

 

 

 

ANO/SÉRIE TURMA PROFESSOR(A)  

6º Ano A Viviane  
6º Ano B Orlana  
6º Ano C Janaína Sousa  
6º Ano D Manoela  
7º Ano A Claudineide  
7º Ano B Janaína Bezerra/Mateus  
7º Ano D Felipe  
8º Ano A Catarina  
8º Ano B Arnaldo  
8º Ano D Aline  
9º Ano A Wilson  
9º Ano B Valéria  
9º Ano D Bernadete  
1ª Série A Magna Kelly  
1ª Série B Vinício  
1ª Série C Klébia  
1ª Série D Gustavo  
2ª Série A Paulo Bruno  
2ª Série B Eliane  
2ª Série D Catarina Gama  

 

Professores responsáveis pela atividade acadêmica: 

9º Ano – Telma Magno 

Ensino Médio – Paulo Henrique 


