CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS BENEDITINAS DE TUTZING
- PRIORADO DE SOROCABA/SP -

COLÉGIO CRISTO REI
Presidente Prudente - SP

GINCANA DA FRATERNIDADE E FESTA JUNINA - 2019
I - APRESENTAÇÃO
A Gincana da Fraternidade é um projeto interdisciplinar que ocorre todos os anos no colégio, entre os
meses de maio e junho, e faz parte das atividades de humanização e evangelização da Campanha da Fraternidade. É um projeto que envolve alunos de todos os segmentos e é dividido em duas etapas: na primeira, os alunos, divididos em classes por categorias (essa divisão ocorre para que não haja discrepância
entre as turmas), se mobilizam para arrecadação de prendas, de produtos de gêneros alimentícios, de
gêneros de limpeza e de gêneros de higiene pessoal (meses maio e junho). A segunda etapa (encerramento da gincana) ocorre com a dança na Festa Junina do colégio (mês de junho).

II - OBJETIVOS
Promover o senso de partilha entre os alunos;
Discutir a fraternidade e necessidade de cooperação;
Propor momentos de trabalho em equipe.

III - DESENVOLVIMENTO
Ao longo do primeiro semestre, a disciplina de Ensino Religioso trabalha, em classe, o princípio da fraternidade e partilha entre as pessoas. Desde o início da Campanha da Fraternidade, os alunos participam de
atividades alusivas ao tema, entre elas discussões, produções escritas, reflexões, exposição, trabalhos,
encontros, etc. O projeto está divido em duas partes: na primeira, os alunos divididos em classes, se mobilizam para arrecadação de gênero alimentício, de limpeza e higiene pessoal; esses donativos terão pontuações diferentes de acordo com tabela específica. A segunda parte do projeto consiste na mobilização
de todos os alunos na apresentação de uma dança durante a festa junina do colégio que ocorrerá no dia
08 de Junho (obs.: o desempenho da classe na dança não será avaliado). O resultado da gincana será a
pontuação obtida na arrecadação dos donativos.
As doações serão destinadas para:
a) Famílias do Projeto Centro Social e Casa da Criança;
b) Diocese de Presidente Prudente.
a) Divisão de categorias
Categoria Mirim – 1os, 2os, 3os, 4os e 5os anos do Ensino Fundamental
Categoria Infantojuvenil – 6º ano A, 7º ano A, 8º ano A, 8º ano B e 9º ano A do Ensino Fundamental
Categoria Juvenil –1ª série A, 2ª série A e 3ª série A do Ensino Médio
b) Valores das doações
Prenda-Grupo A: 15 pontos
Bolas grandes (cheias)
Bonecas grandes
Brinquedos grandes

Prenda-Grupo B: 10 pontos
Bolas pequenas (cheias)
Bonecas pequenas
Brinquedos pequenos
Jogos (dama, palito, dominó, etc.)

Alimentos
Açúcar cristal (5 kg) – 10 pontos
Arroz (5 kg) – 15 pontos
Bolacha cream cracker ou maisena (400 gr) – 05 pontos
Café (1 kg) – 10 pontos
Extrato de tomate (340 gr) – 03 pontos
Farinha de mandioca (500 gr) – 10 pontos
Farinha de trigo (1 kg) – 05 pontos
Feijão (1 kg) – 05 pontos
Fubá (500 gr) – 05 pontos
Lata de ervilha (200 gr) – 03 pontos
Lata de milho (200 gr) – 03 pontos
Lata de sardinha (pequena) – 05 pontos
Macarrão-qualquer tipo (500 gr) – 05 pontos
Óleo de soja (cozinha) (1 litro) – 05 pontos
Sal (1 kg) – 01 ponto

Produtos de limpeza e higiene pessoal
Creme dental (90 gr) – 03 pontos
Detergente (500 ml) – 01 ponto
Papel higiênico (cada quatro unidades) – 03 pontos
Sabão em pedra (cada cinco unidades) – 10 pontos
 Sabão em pó (1 kg) – 10 pontos
 Sabonete (85 gr) – 02 pontos
OBS.:
Período de entrega de peça e prenda: até 05 de junho de 2019, às 16 horas.
Caso o aluno traga algum brinquedo que não se enquadre nos grupos (A e B), a Comissão Organizadora fará a classificação.
c) sequência das Danças e salas
EDUCAÇÃO INFANTIL
 Infantil I A
 Infantil II A e Infantil III A
 Infantil II B e Infantil III B
 Infantil IV A e Infantil V A
 Infantil IV B e Infantil V B
ENSINO FUNDAMENTAL I
 1º ano A
 1º ano B
 2º ano A
 2º ano B
 3º ano A






3º ano B
4º ano A
5º ano A
5º ano B

ENSINO FUNDAMENTAL II
 6º ano A
 7º ano A
 8º ano A
 8º ano B
 9º ano A
ENSINO MÉDIO
 1ª série A
 2ª série A
 3ª série A

V – PREMIAÇÃO
Educação Infantil
Os alunos da Educação Infantil participarão apenas das danças no dia da festa junina; não haverá premiação.

Ensino Fundamental I
Os alunos do Ensino Fundamental I participarão da gincana, doando prendas, produtos de gênero alimentício, de higiene pessoal e de limpeza e apresentado danças. Serão computados pontos apenas na arrecadação das prendas, produtos de gênero alimentício, de higiene pessoal e de limpeza; os alunos participarão das danças, porém não serão avaliados. A premiação será a seguinte:
 1º lugar: um passeio.
 2º lugar: piquenique no colégio.
 3º lugar: sessão cinema com pipoca no colégio.

Ensino Fundamental II
Os alunos do Ensino Fundamental II participarão da gincana, doando prendas, produtos de gênero alimentício, de higiene pessoal e de limpeza e apresentado danças. Serão computados pontos apenas na
arrecadação das prendas, produtos de gênero alimentício, de higiene pessoal e de limpeza; os alunos participarão das danças, porém não serão avaliados; poderão escolher uma disciplina para acrescentar meio
ponto na média do terceiro bimestre. A premiação será a seguinte:
 O aluno que participar da dança no dia da Festa Junina terá direito a meio ponto na média final
do 3º bimestre/2019 em uma disciplina à escolha do aluno.
 A classe que obtiver o maior número de pontos na gincana participará de um churrasco (almoço)
a ser oferecido pelo colégio. Esse churrasco acontecerá nas dependências do colégio em dia a ser
determinado pelas Irmãs Mantenedoras.
Ensino Médio
Os alunos do Ensino Médio participarão da gincana, doando prendas, produtos de gênero alimentício, de
higiene pessoal e de limpeza e apresentado danças. Serão computados pontos apenas na arrecadação das
prendas, produtos de gênero alimentício, de higiene pessoal e de limpeza; os alunos participarão das
danças, porém não serão avaliados; poderão escolher uma disciplina para acrescentar meio ponto na
média do terceiro bimestre. A premiação será a seguinte:

 O aluno que participar da dança no dia da Festa Junina terá direito a meio ponto na média final
do 3º bimestre/2019 em uma disciplina à escolha do aluno.
 A classe que obtiver o maior número de pontos na gincana participará de um churrasco (almoço)
a ser oferecido pelo colégio. Esse churrasco acontecerá nas dependências do colégio em dia a ser
determinado pelas Irmãs Mantenedoras.

VI – CRITÉRIO E ARITMÉTICA DA PONTUAÇÃO
A pontuação da arrecadação das prendas, gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e produtos
de limpeza será determinada através da média ponderada, levando-se em conta o número de alunos por
sala.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os casos omissos ou situações de conflito serão resolvidos pela Comissão Organizadora do projeto.

