
 

 

REGULAMENTO 

 
O Enduro Quinze é um evento que fez parte do Calendário do Colégio por anos e está sendo 

retomado após uma pausa nas programações presenciais. Na edição 2022, ocorrerá em 

comemoração ao Dia do Estudante e Dia dos Pais. Trata-se de uma programação que envolve 

provas físicas e pedagógicas, destinada a estudantes do 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio, bem 

como a seus pais ou representantes destes. O Enduro seguirá as regras constantes neste 

documento.  
 

  

PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do evento estudantes do 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio do Colégio 

Presbiteriano Quinze de Novembro, devidamente matriculados, e os pais desses estudantes. 

Na ausência dos pais, é possível a participação de outra pessoa, desde que responsável 

pelo(a) estudante. 

2. Os estudantes deverão organizar-se em equipe, constituída por 6 a 8 componentes de 

mesmo ano/mesma série e pelos pais convidados.  

3. Cada convidado contará 05 pontos para a equipe, considerando-se como pontuação 

máxima o limite de participantes do grupo. 

4. Para participar do evento, o estudante não poderá estar em processo disciplinar até a data 

do Enduro. 

5. Os convidados só poderão participar de uma equipe por bateria, a menos que seja pai de 

mais de um estudante e consiga adaptar-se à programação. 

6. As inscrições serão realizadas até o dia 09 de agosto, mediante apresentação de ficha 

específica, devidamente preenchida (Disponível no W3Escola e entregue impressa aos 

estudantes), bem como do “pagamento” da inscrição, conforme o item 7. 

7. O “pagamento” da inscrição deverá ocorrer na entrega da ficha à Coordenação e se dará da 

seguinte forma, por equipe: 

• 6º Ano e 7º Ano: entrega de 15 unidades de produtos de higiene pessoal; 

• 8º Ano em diante: entrega de 15 unidades de produtos não perecíveis que constituem 

a cesta básica (Exceto sal). 
 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

8. Os grupos serão divididos em duas baterias:  

• Bateria A: 6º ao 8º Ano; 

• Bateria B: 9º e Ensino Médio. 

9. No dia do Enduro, o grupo deverá portar, obrigatoriamente, uma mochila com os itens a 

seguir: 1 cartolina, 1 tesoura, 1 revista velha, 1 fita adesiva, cola, 1 kit de primeiros socorros 

contendo: gaze, algodão, antisséptico, esparadrapo; 2 garrafas pet grande com água; 1 

rolo de barbante; pegadores de roupa. 

10. Haverá uma prova em que será solicitado item aleatório. É necessário preparar-se para ela, 

se possível. 

11. O grupo precisará estar, obrigatoriamente, uniformizado, conforme o seguinte padrão: 

calça jeans folgada, camiseta de mesma cor para todos da equipe, tênis. O 

descumprimento (Vestir-se com short, bermuda, legging e outros) acarretará a não 

participação no evento.  

12. Na largada, será entregue o material informativo com toda a indicação do percurso do 

Enduro. 

13. Cada grupo receberá a ficha de avaliação no início da prova, a qual deverá ser devolvida 

legível na chegada. 

14. Cada prova realizada valerá 10 pontos. 

15. Como critério de desempate será considerado o menor tempo total do cumprimento das 

provas. 

16. A Bateria A será iniciada às 8h; a Bateria B, às 10h, com largada a partir da guarita interna. 

17. Os grupos vencedores de cada BATERIA receberão premiação especial, a saber: 

• 1º lugar: day use na Chácara Quinze; 

• 2º lugar: day use na Área de Convivência Quinze; 

• 3º lugar: noite de pizza. 
 

Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do evento. 

Garanhuns, 03 de agosto de 2022. 
 

Presbítero Alexandre Monteiro 

DIRETOR 


