GINCANA JUNINA 2018 – EF I
REGULAMENTO

1.0 - DO OBJETIVO
1.1 - A gincana Junina 2018 – tem por objetivo arrecadar recursos conhecidos como ‘prendas’ sendo brinquedos,
presentes e utilidades domésticas para serem doados nas barracas de brincadeiras da festa junina 2018, tais
como Boca do Palhaço, Bingo, Argolas, Pescaria , Tiro ao alvo e Chute ao Gol, do Ensino Fundamental I do
Colégio ICJ, no horário de 8h30 às 13h , do dia 09 de junho de 2018.
1.2 - A gincana objetiva ainda, destinar donativos ao Asilo Clotilde Martins. (Relação descrita no Anexo 1)

2.0 - DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
2.1 - Os recursos arrecadados pelas barracas de brincadeiras serão integralmente revertidos para os custos das
comemorações da semana da criança em 2018.
2.2 - Os recursos específicos arrecadados (Anexo 1) serão integralmente doados ao asilo Clotilde Martins, em
ação solidária do Projeto Escola do Bem, nos dias 26 e 28/06/18, pelos alunos do 5º ano.

3.0 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - A participação dos alunos do EFI na gincana se dará por turmas e é voluntária. Estão inscritas
automaticamente todas as turmas do EFI do Colégio ICJ.

4.0 - DAS PROVAS
4.1 - As provas serão realizadas no Colégio ICJ e consistem na entrega de ‘prendas’ pelas turmas participantes. A
pontuação será específica por objeto entregue conforme relação no Anexo 01.
4.2 - Os objetos deverão ser entregues pelos alunos do EFI às 7h10 (turno da manhã) para a auxiliar Rareane e às
13h30 (turno da tarde) para a auxiliar Daniela. É imprescindível que as crianças assinem o protocolo de
entrega e estejam presentes na contagem dos objetos e seus respectivos pontos.
4.3 - Não será permitida a entrega dos objetos por pais e/ou responsáveis pelos alunos.
4.4 - Não será permitida a entrega de mais de 30 unidades de um mesmo produto, por aluno participante na
gincana.
4.5 – Não será permitida a entrega de produtos e prendas a outros funcionários do colégio ICJ.
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5.0 - DA PREMIAÇÃO
5.1 - Serão premiadas em 1º, 2º e 3º lugares - as turmas habilitadas para o sorteio final.
5.2 - Visando a igualdade de condições da competição, para habilitar-se para o sorteio final, a turma deverá atingir
uma meta mínima de pontos até o final da gincana. A saber:
 1.500 (Um mil e quinhentos pontos) - para turmas de até 25 alunos;
 2.000 (Dois mil pontos) – para turmas com mais de 25 alunos.

6.0 - DO PRÊMIO
6.1- 1º e 2º LUGARES - Um passeio ao Parque Guanabara com passe livre para todos os alunos das turmas
vencedoras.
6.1.1 - O passeio será realizado durante o horário normal de aulas do turno da tarde ( De 14h às 17h) em julho de
2018.
6.1.2 - As despesas com o transporte e passes livres dos alunos serão custeadas pelo Colégio ICJ.
6.1.3 - De acordo com as políticas comerciais do Parque Guanabara, os brinquedos Games, Jogos de Habilidades,
BumperBoat, Sky Fall e Cine 6D não estão inclusos no passe livre.
6.2 - 3º LUGAR – Cortesias de ingressos para as barracas de brincadeiras, sendo 03 unidades por aluno da turma
vencedora.
6.3 - Serão premiados ainda, com 02 cortesias para brincadeiras cada, os alunos que, individualmente, atingirem a
marca de 300 ou mais pontos para suas turmas.

7.0 – DO SORTEIO FINAL
7.1 – O sorteio para a definição das turmas premiadas será realizado no dia 08/06/18, às 15h. Serão
convidados um aluno representante de cada turma, tanto do turno da manhã quanto do turno da tarde,
para acompanharem o sorteio.
8.0 - DA VIGÊNCIA
8.1 - A Gincana Junina será realizada do dia 17/05/18 às 15h30 do dia 06/06/18.
8.2 - Serão computados os pontos dos objetos entregues apenas neste prazo e horário acima estipulados.

9.0 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
9.1 - Serão divulgados os resultados parciais da gincana no dia 04/06/18 às 11h.
9.2 - O resultado final será divulgado no dia 08/06/18 às 17h.
9.3 - A divulgação dos resultados se dará via cartaz afixado no mural principal do pátio do Colégio ICJ.

Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela diretoria e coordenação pedagógica do Colégio
ICJ.
Belo Horizonte, 14 de maio de 2018.

Aparecida Nicolai Curto
Diretora Pedagógica
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Valdelane Dias
Coordenadora Pedagógica EFI

GINCANA JUNINA EF1 2018
ANEXO 01
PRENDAS E NÚMERO DE PONTOS
OBJETOS
Brinquedos femininos, masculinos ou
presentes infantis com custo até R$ 6,00
Brinquedos unissex ou presentes infantis
com custo até R$ 6,00
Brinquedos masculinos ou presentes
infantis com custo entre R$ 7,00 e 10,00
Brinquedos femininos, masculinos ou
presentes infantis com custo entre R$
10,00 e 15,00
Bingo - Utilidades domésticas e/ou
presentes com custo até R$10,00
Bingo - Utilidades domésticas e/ ou
presentes com custo entre R$ 15,00 e
20,00
Bingo - Utilidades domésticas e/ ou
presentes com custo acima de R$ 20,00

EXEMPLOS

NÚMEROS DE PONTOS

Diversos

5 pontos

Estalinhos, bolhas de sabão,
varetas, dominó, ioiô, dentre
outros.
Diversos

5 pontos
10 pontos

Diversos

15 pontos

Diversos

10 pontos

Diversos

20 pontos

Diversos

50 pontos

DONATIVOS PARA O ASILO CLOTILDE MARTINS ( ALUNOS DO 5º ANO)
Kit de shampoo e condicionador adulto
Diversos
20 pontos
(acima de 100 ml), masculino ou feminino
Kit de creme dental, escova e sabonete
Diversos
15 pontos
adulto
Desodorante feminino ou masculino (em
Diversos
10 pontos
spray)
Presto barba masculino
Diversos
10 pontos
Hidratante corporal adulto – (boa
qualidade)
Pacote de fraldas geriátricas (tamanhos G
e EXG)

Diversos

15 pontos

Diversos

30 pontos

Observações :





Só serão aceitos objetos novos, embalados e em perfeitas condições de uso;
Não serão aceitos como presentes maquiagem infantil, alimentos e bijuterias metálicas por
causarem alergia e outros transtornos.
Não serão aceitos brinquedos usados, quebrados e/ou faltando peças.
A fim de evitarmos divergência nos valores dos objetos, sugerimos a apresentação de
cupom fiscal.
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