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 ESCOLA ADVENTISTA DE PALMAS 

5ª GINCAP RADICAL 
+ SOLIDÁRIA + LEGAL  

 
PALAVRAS DO DIRETOR 

 

 
“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito”. Colossenses 3:14 
 
Lembro quando cheguei em Palmas em 2018 e lancei pela primeira vez a GINCANA RADICAL. Tudo era 
novidade e as equipes foram montadas... As cores, os gritos de guerra, músicas, competições, ações 
solidárias, suor, luta e até lágrimas marcaram e marcam nossa gincana.  
As equipes sempre querem ganhar; afinal de contas, ninguém entra no jogo para perder. Com as emoções 
afloradas, bandeiras flamejando, cores estampadas pela escola, fica evidente que um grande movimento vai 
marcar nossa história mais uma vez. Eu repito todos os anos a mesma coisa: “Vencerá a equipe que mais 
servir”. Isso mesmo! Vendo a vida pela ótica de Deus fica evidente, que mais importante é servir do que ser 
servido. Pra Deus, quanto maior for a posição, maior a responsabilidade e maior o serviço.   
Vivemos num mundo frio, com pessoas cada vez mais indiferentes, preocupadas apenas com seu bem-estar 
e em atender apenas às suas necessidades. Parafraseando Ellen White, escritora americana, ouso afirmar: Se 
nós não aquecermos o mundo com nosso calor, o frio deste mundo vai nos congelar. E isso é muito sério! 
Estamos esfriando, mergulhamos no orgulho próprio, na escassez de ações relevantes em serviço do 
semelhante, na irresponsabilidade de achar que nossas ações hoje não afetarão as novas gerações. 
Qual o legado que você deixará para aqueles que virão depois de você? O Mestre do amor quando esteve 
nessa terra nos inspirou a amar e servir como ninguém o fez. Sua vida foi pautada no amor. Atendia as 
necessidades mais profundas de cada ser humano. Amava os excluídos pela sociedade, fazia o paralítico 
andar e o cego enxergar. Alimentava multidões famintas e tinha poder para curar, ressuscitar e salvar. 
Morreu com os braços abertos pelo rico e pelo pobre. Pelo sábio e pelos loucos. Por grandes e pequenos. 
Quer seguir o exemplo desse grande Mestre? Então junte-se a nós e seja a extensão dos braços dEsse Deus 
que não se cansa de amar.  
Aproveite cada momento da gincana solidária para investir seu tempo, talentos, recursos e para seguir o 
exemplo de Jesus Cristo. Vamos impactar Palmas! Te convido a fazer a diferença de alguma maneira. Você 
pode perguntar, como? Vou te ajudar, viaje comigo na 5ª Gincana Radical + Solidária + Legal e você vai 
perceber que o mais legal é servir.  
Equipes:  
Vikings 
Hunters 
Invictus 
Templários 
Xeque-Mate 
Titans 
Desafio sua equipe a vencer a gincana desse ano! Sejam os Campeões do Amor!!! 
 
 

Joel dos Santos 

Diretor desde 2018 
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este documento contém os dispositivos de regulamentação da Gincana, que será promovida pela Escola 

Adventista de Palmas em 2022, por intermédio de uma Comissão Organizadora especialmente designada 

para tanto; 

Estarão sujeitos aos termos deste Regulamento todas as pessoas que participarem da Gincana da Escola 

Adventista de Palmas não sendo admissível a alegação de seu desconhecimento, uma vez que lhe será dada 

suficiente publicidade pela Comissão Organizadora, com o imperioso apoio das equipes participantes; 

Eventuais omissões deste Regulamento serão analisadas e sanadas exclusivamente pela Comissão 

Organizadora. 

 
2. DOS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS ANOS (2018 à 2021) 

 

• R$: 31.000,00 EM DINHEIRO  

• 27 TONELADAS DE ALIMENTOS 

• 1.000 DOAÇÕES DE SANGUE 

• 355 CADASTROS DE MEDULA 

• 400 MECHAS DE CABELO PARA CONFECÇÃO DE PERUCAS doadas para hospital do AMOR 

• 187.000 LATINHAS RECICLADAS 

• 6.000 BRINQUEDOS 

• 27.000 PEÇAS DE ROUPAS E CALÇADOS 

• 700 CHINELOS PARA HOSPITAL HGP 

• 2.250 ITENS DE LIMPEZA 

Realizações: 

• Construção de uma casa do alicerce ao telhado para família carente em Taquaruçu Grande, com mão 

de obra totalmente voluntária. Casa com 70 m2 no valor de R$ 80.000,00. Entregue em setembro de 2020 em 

meio à Pandemia do Covid-19. Através da gincana foi possível realizar o casamento e a festa para o casal de 

idosos que recebeu a casa. 
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• EXCURSÃO À TRIBO INDÍGENA EM TOCANTÍNIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS ÍNDIOS XERENTES- 

50 PARTICIPANTES- 1.500 KG DE ALIMENTOS ENTREGUES. SERVIÇO ODONTOLÓGICO, PALESTRA COM 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CORTE DE CABELO, ORIENTAÇÕES E RECREAÇÕES DIVERSAS. 

•  TRÊS CAPTURAS, SOMANDO DE 100 PESSOAS (ALUNOS E PROFESSORES). 12H, 24H E 48 HORAS DE 

PROVAS E 160 KM PERCORRIDOS DE VOLTA À ESCOLA. ÚNICA ESCOLA NO MUNDO A REALZIAR ESSA 

ATIVIDADE!!! 

• 10 GRANDES PROJETOS REALIZADOS A CADA ANO  

•           INÚMERAS PROVAS/ DESAFIOS DE TIRAR O FÔLEGO.  

• 03 TRILIFES COM PARTICIPAÇÃO DE 600 PESSOAS (SENSAÇÃO DA GINCANA) 

•  MOSTRA CULTURAL FALANDO DAS 5 REGIÕES MAIS LONGEVAS DO PLANETA.  
 
• MUITAS AÇOES SOLIDÁRIAS DESENVOLVIDAS DE MANEIRA PRÁTICA. 

Muitas Entidades foram beneficiadas: APAE, ADRA, Lar de Idosos, Hospital Infantil, Hospital do Amor, dentre 

outras. Em 2022 vamos realizar GRANDES PROJETOS ENVOLVENDO ALUNOS, PAIS, PROFESSORES E 

COMUNIDADE. 

3. OBJETIVOS 
 

➢   Aprender a cada momento colocar planos, projetos e decisões nas mãos de Deus; 

➢  Promover a integração entre alunos professores e funcionários, com a participação de pais e 

representantes da comunidade local – mais uma oportunidade de se conferir significação à expressão 

FAMÍLA X ESCOLA X COMUNIDADE; 

➢  Socializar o conhecimento produzido em sala e no próprio evento;  

➢                Estimular a autonomia e o empreendedorismo; 

➢  Construir atitudes éticas de competição e de respeito coletivo; 

➢  Desenvolver hábito de planejamento para a resolução de problemas; 

➢  Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora  de formação do 

cidadão; 

➢  Enfrentar os desafios com sabedoria e tranquilidade; 

➢   Desenvolver a imaginação criadora, vivenciando-se ao mesmo tempo o  valor da liberdade 

exercida com responsabilidade; 

➢  Exercitar o espírito de liderança e motivação; 

➢  Oportunizar o crescimento pessoal dos alunos, desenvolvendo habilidades como analisar, planejar, 

executar, interpretar, solucionar problemas; 
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➢  Promover o desenvolvimento da liderança ao debate e aceitação do outro.  Da liderança justa, da 

avaliação, das relações sociais, da autoestima e da cooperação; 

➢  Trabalhar conteúdos de sala de aula relevantes para os alunos de forma alternativa, lúdica, coletiva, 

crítica e criativa; 

➢  Proporcionar momentos de descontração, divertimento e lazer. 

 

4. Justificativa: 
 

A proposta da Gincana Radical + Solidária + Legal é pautada na importância da convivência solidária. Os 
estudos de sociologia apontam existir em nossa sociedade uma tendência muito forte do individualismo, 
essa competição marcada pela luta de classes reforça as desigualdades, fomentando injustiças e levando a 
uma verdadeira segregação. 

Acredita-se que há uma diminuição deste sentimento quando salientam no âmbito escolar valores em sua 
formação para viver de forma democrática. 

É neste sentido que surge a necessidade de trabalhar a solidariedade na escola e na sala de aula, sendo a 
escola um espaço importante de construção da democracia, onde se devem orientar alunos a discernirem 
direitos e deveres, vivenciando os princípios democráticos. A qualidade na educação é mais do que uma boa 
formação moral de acordo com os princípios citados. 

De acordo com os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais), os temas transversais devem ser trabalhados 
em todas as disciplinas, constatando a importância de trabalhar a solidariedade. Dessa forma, pretende-se 
levar os alunos a refletirem para que tenham condições de formular conceitos, ao invés de apenas coletar 
informações sobre o tema. 

Assim, pensou-se nesse projeto como meio de praticar a solidariedade humana, levando os alunos, 
professores, pais e comunidade escolar a se sensibilizar com as condições do próximo através das diversas 
ações propostas nessa gincana. 

 
5. REALIZAÇÃO E PÚBLICO-ALVO 
 

➢  A data de lançamento da Gincana será no dia 02/06/2022 com as provas e desafios antecipados. 

➢  A gincana será realizada nos dias 04-17/08/2022 na escola e fora dela. 

➢  Antes da abertura da gincana, cada equipe deverá seguir um cronograma de atividades. 

➢  O público-alvo são os alunos de Maternal ao 9º ano do FII, pais, professores, funcionários da Escola 

Adventista de Palmas e sua comunidade em geral. 
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6. INSCRIÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES 
 

➢  As inscrições serão realizadas no período de 02/06 até 08/07/2022; 

➢  O valor da inscrição será de R$ 50,00 reais por aluno(a) e dá direito a uma linda camiseta 
customizada (camuflada com as cores da equipe); 

➢  Os primeiros 500 alunos que se inscreverem ganharão a camiseta no ato da inscrição. Os demais 
farão pedido até o dia 08/07/22 e receberão até o dia 02/08/22; 

➢  O pagamento será feito somente na tesouraria da escola, com dinheiro, cartão ou pix; 

➢  A equipe receberá 100 pontos por camiseta adquirida pelo aluno(a)  

➢  Os pais/ familiares também poderão adquirir a camiseta pelo mesmo valor e nas mesmas 
condições, porém, cada camiseta de familiar valerá 150 pontos para a equipe.  

➢  As camisetas poderão ser utilizadas como uniforme até o final do ano letivo de 2022. 

➢  As 3 equipes que mais adquirirem camisetas receberão o seguinte incentivo de pontuação: 

• 1º lugar= 20% em pontos em cima do que vendeu em camisetas.  

Exemplo: 150 camisetas x 100 pontos = 15.000 pontos + 15% de bônus= 18.000 pontos.  

• 2º lugar= 15% em pontos em cima do que vendeu em camisetas; 

• 3º lugar= 10% em pontos em cima do que vendeu em camisetas; 

➢ Nenhum aluno é obrigado a se inscrever na equipe, uma vez inscrito estará automaticamente 

assumindo o compromisso de ajudar sua equipe em todas as tarefas comuns; 
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Modelo de Camiseta confeccionada.  
Cada equipe com uma camuflagem diferente, conforme a cor da equipe 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Frente                                                                              Costas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Camiseta dos organizadores da Gincana 
 
 
 
 

 

7. EQUIPES RADICAIS E RESPECTIVAS CORES  
Os nomes, cores e a arte do logo de cada equipe foram propostos pela equipe de apoio.  
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            GINCAP RADICAL + SOLIDÁRIA + LEGAL 

       EQUIPES RADICAIS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKINGS HUNTERS INVICTUS TEMPLÁRIOS XEQUE-MATE TITANS 

9º AM 9º BM 8º AM 8º BM 7º AM 7º BM 

7º AT 5º AM 5º BM 6º BM 7º CM 6º AM 

6º BT 5º AT 5º BT 3º AM 6º AT 8º AT 

4º BM 2º BT 2º BM 3º AT 4º AM 4º AT 

3º BM 1º AM Jd 1 BT JD 2 AT 4º BT 2º AM 

3º BT JD.2 BT Jd 1 AT JD 2 AM 1º AT 2º AT 

JD 1 AM MAT.2 BM MAT.2 AM MAT.1 AM 1º BM JD1 BM 

- MAT.2 AT MAT.2 BT MAT.1 AT - - 

      

KEILA VALÉRIA LUCILÉIA SILVANA O. LORENA DANI 

ELIZABETH ROSILENE HELOÍSA FABIANA SILVANA L. NOEMI 

RÔ ANDRESSA P ALINE G. JOSI JHENIFFER ANDRESSA 

ALINE R. MIRELLA SAMARA  ADÉLIA INGRID ANDRESSA L 

FLÁVIO POLLYANA DARLENE  CARMENI CELSO ADRIANA 

ANA PAULA ARIANE LAÍS JAQUELINE ANA PAULA ALINE R. 

ÂNDREA JÚNIOR ANINHA ALESSANDRA EVA EVA D. 

ADAILTON ELIANE CRISÓLITO CRIS FABRÍCIO PATRÍCIA F. 

JULIE IRACIARA IGOR NINA GIL HAYSLLA 

JULIANA LAÍSE ANDRÉ GREGÓRIO LAILA RONILDA 

SILVIA MARIA LÚCIA GUILHERME RODRIGO KEILA C. 

MILENA MURILO MILTON ROSSANA PAULO PR. LUCAS 

DAVI PATRÍCIA JANAÍNA SIMONE F. ROSELY MÁRCIO 

SOLANE SILVANA A. ROSIDETE RAQUELI ELIENE LORRANY T. 

 ANDREI SIMONE M. SARA LÉO  
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8.    NÍVEIS DE COMPETIÇÃO                
  
As equipes (turmas) competirão em seus respectivos turnos da seguinte maneira: 
 

Nível de  

Competi- 
ção 

 

 
VIKINGS 

 

HUNTERS 

 
INVICTUS 

 
TEMPLÁRIOS 

 
XEQUE- 

MATE 

 
TITANS 

 
Grandes 

Manhã 
 

 
9º AM 

 
9º BM 

5º AM 

 
8º AM 

 

 
8º BM 

6º BM 

 
7º AM 

7º CM 

 
7º BM 

6º AM 

 
Grandes 

Tarde  

 

 
7º AT 
6º BT 

 
5º AT 

 
5º BT 

 
3º AT 

 
6º AT 

 
8º AT 

 

Pequenos 
Manhã  

 

 

4º BM 
3º BM 

 

1º AM 

 

5º BM 

 

3º AM 

 

4º AM 
1º BM 

 

2º AM 
 

 

Pequenos 
Tarde 

 

 

3º BT 

 

2º BT 

 

2º BM 

 

JD2 AT 

 

4º BT 
1º AT 

 

4º AT 
2º AT 

 

Observação: A Educação Infantil fará atividades conforme a idade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Campanhas: 
 

➢ Arrecadação de alimentos não perecíveis; 

➢ Roupas; 

➢ Brinquedos  

➢ Latinhas;  

➢ Doação de sangue e cadastros de medula óssea; 

➢ Projetos Comunitários;  

➢ Recolta (recursos financeiros) 

➢ Outras conformes necessidades das Instituições beneficiada. 
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10. Torcida: 
 

É objetivo da gincana que todas as equipes vistam as suas cores e façam todo o empenho para que sua equipe seja 
campeã! 
 
➢ Não será permitido: 
     Invadir o local das provas no intervalo das atividades, durante a realização delas ou nos momentos de 
comemoração. 
O aluno que não respeitar esta regra, levará sua equipe a perder pontos. 
 
➢ Momento do Silêncio  
Sempre que uma placa com a palavra SILÊNCIO for levantada, será exigido das torcidas o mais completo silêncio.  
A equipe que continuar conversando ou em algazarra, perderá pontos.  

• Cada equipe providenciará sua placa na cor correspondente. 
 
 
 

Anotações: ______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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REGULAMENTO GERAL E ORIENTAÇÕES 
 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES 
     Este manual de orientações da gincana estará disponível no site https://palmas.educacaoadventista.org.br a partir 
de 06/06/2022, e impresso com cada professor líder de equipe. As equipes deverão organizar-se quanto às tarefas 
para se apresentarem da melhor maneira possível. 
 

11. PRÉ-LANÇAMENTO E ENSAIOS  
         O pré-lançamento da gincana ocorrerá no dia 02/06/2022, em dois horários especiais- 11h10min e 17h10min 
 

         Ensaios: As equipes terão dois ensaios semanais de 20 minutos, com o objetivo de não haver interrupções nas 
salas em horário de aula. Este tempo deverá ser usado para: ensaios, reuniões, grito de guerra, jingle, planos de ação e 
outros. 
      Os ensaios ocorrerão dois dias por semana (aleatórios), sempre após o recreio dos alunos do FII, nos seus 
respectivos QG’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As atividades da gincana serão diárias e irão acontecer no respectivo turno (manhã/ tarde) de cada turma. Em alguns 
momentos as turmas, da manhã e tarde, se unirão para a realização das tarefas. Serão 20 dias de provas e desafios 
para pais, alunos e funcionários. 
Sempre que ouvirem o som de foguete, os alunos líderes de equipe (Dois de cada turma) deverão deslocar-se até o 
saguão da escola para pegar a tarefa surpresa com o diretor. As tarefas surpresas terão pontuação extra (PLUSS) 
conforme o grau de dificuldade. Haverá provas distintas conforme o nível dos alunos. 
 
 
 

12. INÍCIO E FIM DA GINCANA 
         A gincana iniciará dia 04/08/2022 (Quinta-feira às 19h30min). Todos estão convidados para se fazerem 
presentes nesse dia.  
        O encerramento ocorrerá no dia 17/08/2022 (Quarta-feira às 16h). As turmas da manhã e da tarde deverão estar 
juntas para a cerimônia de abertura e encerramento da gincana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QGs. Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 
1.Quadra coberta Vikings Titans Xeque- 

Mate 
Templários Invictus Hunters 

2.Quadra  
Descoberta 

Hunters Vikings Titans Xeque- 
Mate 

Templários Invictus 

3.Auditório 
 

Invictus Hunters Vikings Titans Xeque- 
Mate 

Templários 

4. Saguão 
Frente cantina 

Templários Invictus Hunters Vikings Titans Xeque- 
Mate 

5.Hall entrada 2 
Pequenos 

Xeque- 
Mate 

Templários Invictus Hunters Vikings Titans 

6.Piso 1  

Corredor ou sala 9º 
Titans Xeque- 

Mate 
Templários Invictus Hunters Vikings 
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13. EQUIPE DE APOIO E SUAS ATRIBUIÇÕES 
        Todos os alunos, bem como seus familiares, poderão participar de forma direta ou indireta da gincana. Os 
professores e funcionários foram distribuídos por equipes, com exceção da equipe de apoio, constituída dos seguintes 
funcionários: 
1. RECOLTA: Silvana 
2. UM ATO DE AMOR: Lilian 
3. BARRIGA CHEIA: Amilton 
4. SUSTENTABILIDADE: José Maria  
5. PET SOLIDÁRIO: Cléo  
6. AMOR EM AÇÃO: Vanúbia  
7. CORTE E ABRACE: Jordane  
8. ESCREVENDO A BÍBLIA: Pr. Lucas 
9. MASTER CHEF SOLIDÁRIO: Fernanda 
10. FOLHAS DE OUTONO ETINERANTES: Ediane 
11. A CAPTURA: Joel Santos e Equipe!  
12. ORGANZIAÇÃO GERAL/ PROVAS E DESAFIOS: Joel dos Santos.  
13.         FOTOS, FILMAGEM E AÇÕES DE MARKETING: Carol Mattos  
 

 

14. PONTUALIDADE E HORÁRIOS 
       Fiquem atentos aos horários das apresentações das provas. Se a equipe chegar após o prazo estabelecido, 
perderá a pontuação da atividade.  

 

15. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
        Durante as apresentações das provas, as equipes serão avaliadas pela criatividade, qualidade, envolvimento da 
equipe e o respeito quanto ao tempo estabelecido na execução das atividades. 
            Os avaliadores serão soberanos nas decisões. Toda a questão que merecer análise especial passará pela decisão 
da equipe administradora da gincana. 
 

16. PENALIDADES 
           No caso de atrasos durante as provas, atrasos nos horários de ensaios, atitudes desrespeitosas para com as 
outras equipes, indisciplina, e outras que a equipe de apoio considerar impróprias, o(s) envolvido(s) e a equipe será 
penalizada com perda de pontuação, ou até mesmo impedido(s) de participar de determinadas provas da gincana. 

 
17. PONTUAÇÃO  
       A pontuação será atualizada no final de cada dia, após todas as turmas completarem suas provas. Poderá ser vista 
no site ou no placar oficial.  
IMPORTANTE: A cada 3 dias daremos 1.000 pontos de pontuação PLUSS para a equipe que estiver à frente em cada 
um dos grandes projetos.  

 
 
ANOTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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18. PREMIAÇÕES OFERECIDAS: 

 
1º LUGAR: Um dia na Chácara para Equipe Vencedora e seus familiares + TROFÉU SOLIDÁRIO 2022!  
 

 

2º LUGAR: Uma sorvetada para toda a equipe na escola! 
 
 

3º LUGAR: Picolés para todos os integrantes da equipe! 
 
 
 

 
 

 

 
 
19.  PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS 
 

PROJETO “RECOLTA” 

Os 2 alunos que mais recoltarem, poderão escolher um dos dois prêmios abaixo, conforme 
valor arrecadado: 

* Uma BICICLETA 
* RODÍZIO de Pizza para 4 pessoas na Pizzaria D’Tália   
 

 

 

PROJETO “UM ATO DE AMOR” 

    Os 2 alunos que mais conseguirem doadores de sangue (mínimo 10 pessoas), poderão 
escolher um dos três prêmios abaixo, conforme doações realizadas (todos deverão apresentar 

comprovantes de doação). 
 

* CAIXA DE SOM 
* KIT ESPORTIVO 

 

 

 

PROJETO BARRIGA CHEIA  
Os 2 alunos que mais arrecadarem alimentos, poderão escolher um dos três prêmios abaixo, 
conforme quilos arrecadados: 
 

* CARRINHO DE ROLIMÃ 
* Rodízio para 4 pessoas na Churrascaria Mauro Churrasco 

 
 
   Observação: As imagens contidas nesta página são apenas ilustrativas. 
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20. PRÉ-GINCANA- REQUISITOS 

 
 

 

21. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
Tarefas: 02/08 (Terça-feira) Pontos 

1. Trilife FI- Turno posto ao da aula 2.500 cada 
 
 

Tarefas: 03/08 (Quarta-feira) Pontos 

1. Trilife FII- Turno posto ao da aula 2.500 cada 

2. Trilife de pais e colaboradores 3.500 cada 
 
 

 

Lançamento dos Pré-Requisitos - 02/06/2022 (Quinta-feira) Pontos 

1. Inscrição: Cada aluno deverá fazer a inscrição adquirindo a camiseta referente a cor de sua 
equipe. Cada camiseta tem o custo de R$: 50,00. 

150 
Cada camiseta 

2. Inscrição de familiares e professores - Familiares também poderão adquirir quantas 
desejarem. Cada camiseta tem o custo de R$: 50,00. 

200 cada 

3. Escolher dois líderes de cada turma, pela manhã e tarde.  50 

4. Criar um grito de guerra para a equipe. Será avaliada a sintonia da equipe. Deverá ser 
entregue digitado na abertura da gincana. 
*200 pontos extras para os dois melhores. 

 
400* 

5. Confeccionar uma Bandeira da Equipe contendo o Logo Oficial e cor da equipe. A medida da 
bandeira será 1m altura x 1.20 de comprimento. Será avaliado a criatividade e qualidade da 
bandeira.  
* 200 pontos extras para as duas melhores. 

700* 

6. Ensaios da gincana – As equipes terão dois ensaios semanais (Educ. infantil ao 9º ano) e 
terão 20 minutos de ensaios em seus respectivos turnos de aula. Os ensaios serão realizados 2 
vezes por semana. Cada equipe tem seu QG definido. 

 
100 cada ensaio 

7. Participação de 3 professores nas reuniões da gincana. As datas serão informadas conforme 
a necessidade.  

500 

8. A Captura: Este desafio será realizado antes da abertura oficial da gincana. Quatro alunos 
do FII, um do FI (5º ano) dois adultos (professores/ colaboradores) e um pai/mãe de cada 
equipe serão capturados e levados para um lugar solitário distante da escola. A equipe terá 
72h. para encontrar o caminho de volta, devendo utilizar apenas os recursos que encontrar. 
Preparem-se!!! Ver mais na página sobre Grandes projetos.  

 
 

5.000- 12.000 
 

9. Preparar a coreografia de abertura 3.000 

10. INFLUENCIADORES DIGITAIS: 

• Cada equipe deverá conseguir pelo menos 2 influenciadores com no mínimo 5 mil 
seguidores; 

• No período da gincana cada influenciador (a) deverá postar STORYS diários dos 
principais projetos da gincana, marcando o @escolaadventistapalmas; 

• Postar REELS (mínimo 2) sobre os projetos da gincana. 
REQUISITOS: 

• Print do influenciador seguindo a escola, com a quantidade de seguidores; 

• Influenciador deve usar a camiseta da equipe nas postagens; 

• Repostar ações da sua equipe nos STORYS, marcando a escola; 

• Estar presente na abertura da gincana e escolher no mínimo 2 projetos solidários da 
gincana para participar.  

 
 
 

2.500 pontos por 
influenciador e 

pontos extras de 
acordo com o 
resultado dos 

requisitos. 
 

Tarefas: 04/08 (Quinta-feira) ABERTURA OFICIAL DA GINCANA  Pontos 

1. Abertura da gincana - Participação da equipe com camiseta na abertura oficial da gincana- 30 pontos cada 
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* Pontos extras para os melhores: Ver Pré-Requisitos 
 

Tarefas: 04/08 (Quinta-feira) Pontos 

1. Início do Projeto FOI   

19:30 camiseta 

2.  Apresentar a bandeira da equipe* 700* 

3. Enviar 3 pessoas para participar da abertura: 1 professor, a aluno do FI e 1 aluno do FII com 
calça jeans azul e camiseta da equipe.  

300 

4.  Apresentar o grito de guerra da equipe. 400* 

5. Desafios da abertura da gincana:  
✓ Prova do SOLETRANDO. Para esse desafio cada equipe deverá enviar: 
A) Um pai/ mãe  
B) Um aluno do FII 
C) Um Aluno do FI 

 
 

1.000 
cada soletrando 

6. Desafios surpresas 2.500 

7. Equipes mais animadas- As duas melhores* * 1.000 

8. Maior equipe participando (contando pais, alunos e colaboradores) 1.000  

9. Desfile de Garoto e Garota da Equipe- Cada equipe deverá enviar um menino e uma 
menina em cada nível (FI e FII) para concorrer a Garoto e Garota da Gincana. Os alunos 
deverão desfilar à frente da torcida organizada usando a camiseta oficial da equipe e calça 
jeans azul. 

1.000 para o melhor 
garoto e melhor 

garota 

10. Torcida Organizada 
REGULAMENTO:  

❖ A equipe deverá montar uma coreografia ou apresentação onde tudo se refiram 
ao  tema escolhido pela equipe; 
❖ A torcida deverá obrigatoriamente utilizar a bandeira oficial da equipe; 
❖ Deverão participar da torcida organizada no mínimo 30 alunos e no máximo todos; 
❖ Os ensaios serão somente nas dependências da escola 
❖ Os horários serão distribuídos através de sorteio; 
❖ É terminantemente proibido às equipes ensaiarem fora da escola; 
❖ É importante observar a vestimenta. O uso de joias é proibido; 
❖ Mais orientações serão passadas à liderança pela Comissão e direção escolar; 
❖ Caso seja confirmado ensaios em grupo fora da escola, a equipe perderá 200 por 
cada  ensaio realizado; 
❖ Cada equipe terá até 5 minutos para a apresentação;  
❖ As equipes poderão utilizar música, porém serão submetidas ao crivo da Comissão; 
❖ Estilos que são proibidos: baião, breakdance, bolero, capoeira, dança do ventre, forró, 
frevo, funk, hip hop, lambada, kuduro, pagode, merengue, maxixe, rebolation, reggae, rock, 
samba ou qualquer estilo semelhante ou oriundo destes; 
❖ TODAS as músicas selecionadas para apresentação da torcida, deverão ser entregues 
até o dia 02/08 (14h) para análise e autorização da Comissão Organizadora. A resposta será 
dada pela Comissão um dia após a entrega; 
❖ Todas as músicas por menor que sejam, deverão ser traduzidas e entregues 
impressas, no mesmo prazo estabelecido acima; 
❖ A equipe não poderá alterar nenhuma música no dia da abertura sem a prévia        
autorização, sob penalização de perda dos pontos da prova e não poderá se apresentar  caso 
isso ocorra; 
❖ Para a avaliação da torcida organizada com música será considerada: 
Relação tema/apresentação/música 
Animação; 
Originalidade; 
Sincronismo; 
Organização / harmonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000 
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2. Abertura oficial da Gincana  
 
 

Tarefas: 05/08 (Sexta-feira) Pontos 

1. Captura Kids 500- 3.000 

2. Desafio Caixa Preta 500 
 
 

Tarefas: 06/08 (Sábado) Pontos 

1. Sugestão: Mobilização para doação de sangue  
 
 

Tarefas: 08/08 (Segunda-feira)  Pontos 

1. Torneio de Vôlei- Feminino: Pais e colaboradores- 19h3omin 4.000 

2. Desafio Caixa Preta 500 

 
 

Tarefas: 09/08 (Terça-feira)  Pontos 

1. Desafio ESCREVENDO A BÍBLIA- Parte 1  3.500 

2. Desafio Caixa Preta 500 

 
 

Tarefas: 10/08 (Quarta-feira) Pontos 

1. Desafio ESCREVENDO A BÍBLIA- Parte 2 3.500 

2. Desafio Caixa Preta 500 

 
 

Tarefas: 11/08 (Quinta-feira) Pontos 

1. Comemoração do Dia dos Pais- Competições valendo pontos  ? 

 
 

Tarefas: 12/08 (Sexta-feira) Pontos 

1. Desafio CORTE E ABRACE 500- 5.000 

2. Desafio Caixa Preta 500 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tarefas: 13/08 (Sábado) Pontos 

1. Sugestão: Dia de fazer doações de sangue e ações solidárias- Estratégias de cada equipe                

Tarefas: 14/08 (Domingo)  Pontos 

1. Dia dos Pais- Comemorar o Dia do Pais- Folga!  

Tarefas: 15/08 (Segunda-feira)  Pontos 

1.   Último dia do desafio AMOR EM AÇÃO – 20h 6.000 

2. Último dia do Desafio SUSTENTABILIDADE- 19h 1l= 1pt 

3. Desafio MASTER CHEFF SOLIDÁRIO 3.000 

4. Último dia para entrega do Desafio PET SOLIDÁRIO- 19h 4.000 

5. Desafio Caixa Preta 500 
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 “Trabalho em equipe é como vôlei: não pode deixar a bola cair”. 

                                                                                          Deborah, Gerente da Kibon

Tarefas: 16/08 (Terça-feira) Pontos 

1. Último dia para entrega do Desafio BARRIGA CHEIA- 18h 1 Kg = 30 pontos 

2. Último dia para entrega do Desafio UM ATO DE AMOR  350 e 400 

3.  Torneio de Futsal Masculino- Pais e colaboradores 4.000 

4.Desafio Caixa Preta 500 

Tarefas: 17/08 (Quarta-feira) Pontos 

1. Último dia para entrega do Desafio RECOLTA- 14h 34.500 

2. Avaliação final do desafio FOI- 15h 5.000 

3. Encerramento da gincana e entrega de premiações finais - 16h ? 
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22. GRANDES PROJETOS            

GRANDES DESAFIOS 
 

 
MUITA FORÇA! MUITA GARRA! MUITA SOLIDARIEDADE! 

 

DESAFIO 1 – RECOLTA 
 

 

         O amor é a mola mestra para uma sociedade saudável e feliz. Demonstramos 

amor através de nossos gestos, que, muitas vezes, chegam a modificar a vida das 

pessoas. Iniciaremos nossa gincana sendo solidários através da campanha “Mão 
Amiga”, que visa encontrar parceiros solidários para a manutenção de projetos que 

levam esperança para crianças, adolescentes e famílias de baixa renda. Parte do valor 
arrecadado pelas equipes será doada para Entidades Carentes adotadas pela gincana, 

fornecendo assim meios que amenizarão um pouco o sofrimento vivido pelas pessoas 
necessitadas, que são atendidas por ela. 

O alvo da escola é R$18.000,00. Colabore, faça alguém feliz! 
Pontuação: 10.000 pontos de bônus para a equipe que alcançar o alvo de 

R$3.000,00. 
Observação: Se passar a meta, a equipe não ganha pontuação extra, e o máximo de 

arrecadação para fins de pontuação é de 3.500,00.   
- Alvo por aluno: R$15,00 (quinze reais). Para cada aluno que alcançar seu 

alvo, a equipe receberá 105 pontos, ou seja, para cada R$1,00, você ganhará 
07 pontos. 

- Os dois alunos que mais recoltarem ganharão: 
* Uma Bicicleta  
* Rodízio de pizza para 4 pessoas na Pizzaria D’Tália   

 
 

 
 

 

 
Imagens ilustrativas 

 

- Como escola, orientamos que os alunos não saiam sozinhos sem a companhia de 
um responsável para realização deste projeto. A recolta poderá ser feita entre 

familiares.  
- Se precisarem de algum recibo para dedução do Imposto de Renda ou ofício para 

empresas, mercados e instituições, podemos oferecer. 
Responsáveis pelo projeto: Silvana e Beth 

Data da Realização: 04 à 17/08/2022, às 14h 
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                     DESAFIO 2  
                  UM ATO DE AMOR 

 
 

       Martin Luther King certa vez declarou: “o que me preocupa não é o grito dos 

maus e sim o silêncio dos bons”. Pensando em contribuir para uma sociedade mais 
humana, nossa escola estará nos próximos dias engajada numa campanha de doação 

de sangue. Além de colaborar para a gincana, somando solidários para a equipe, os 
doadores contribuirão para a salvação de vidas, o que é o mais importante. 

Participem! 

    
Requisitos para ser um doador: (Estar em boas condições de saúde, levar 

documento oficial de identidade com foto, ter entre 18 e 65 anos 11 meses e 29 dias, 
pesar 50 Kg ou mais, não estar em jejum, mas com alimentação não gordurosa, ter 

dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação, não ter ingerido bebidas 
alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não ter doado nos últimos 3 meses). 

A partir de 16 anos é possível doar desde que autorizado pelos pais.     
* DOAÇÃO DE SANGUE - Os 2 alunos que mais conseguirem doadores de sangue 

(mínimo 10 pessoas), poderão escolher um dos dois prêmios abaixo, conforme 
doações realizadas. 
* Caixa de som  
* Kit Esportivo   

Alvo por equipe: 50 doadores  
 

 
 

Imagens Ilustrativas 
 

 
Pontuação: 350 por doador de sangue: Se a equipe alcançar o alvo de 50 

doadores, ganhará um bônus de 10.000 pontos. 
 

* CADASTROS DE MEDULA: 400 pontos por cadastro: Se a equipe alcançar 50 
cadastros, ganhará um bônus de 7.000 pontos. 
 

* INTENÇÃO DE DOAÇÃO: Caso o doador vá até o posto de coleta, e por razões 

diversas não consiga realizar a doação, ganhará 150 pontos pela iniciativa, desde 
que traga um comprovante. 

 
Data da Realização: 02/06 a 16/08/2022 às 14h. 

Responsáveis: Lilian e Profs. de Educação Física. 
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DESAFIO 3- BARRIGA CHEIA 
 

          Alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano, porém, muitas pessoas 
vivem ao nosso redor sem ter o que comer. Milhões de crianças estão desnutridas, 

numa situação desesperadora. O sofrimento permeia nossa sociedade, que parece 
achar que pode minimizar os problemas fechando os olhos para aqueles que estão 

marginalizados. Essa campanha visa auxiliar, através de alimentos não perecíveis, 
brinquedos e roupas, centenas de pessoas que clamam por ajuda em nossa própria 

cidade. 
Arrecadação de Alimentos - Apenas alimentos não perecíveis, inclusive sal, porém, 

com limite de no máximo 50 kg por equipe. 

Pontuação: 30 pontos por cada 01 Kg. Os alimentos deverão ser entregues para o 
responsável dentro dos dias estabelecidos. 

O alvo por equipe são DUAS toneladas de alimentos. Se a meta for batida, a 
equipe ganhará 10.000 pontos de pluss. Ao alcançar 1.5 kg, a equipe 

ganhará 15 pontos por kg arrecadado! 
 

Alimentos: 1kg= 30 pontos 
 

Brinquedos: 5-30 pontos por peça em condições de uso. 
 

Roupas e calçados:  2- 30 pontos 
 

Materiais de Higiene pessoal:  5-25 pontos 
 

Haverá dias com pontuação diferenciada para determinados alimentos... 

Preparem-se!!! 
Os 2 alunos que mais conseguirem doações de alimentos (mínimo 50 kg), poderão 

escolher um dos dois prêmios abaixo, conforme doações realizadas. 
 

* Um Carrinho de Rolimã 
* Rodízio para 4 pessoas na Churrascaria Mauro Churrasco 
 
 

Data de realização: 06 de junho à 16 de agosto (18h) 
Responsável: Amilton 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Imagens ilustrativas 
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DESAFIO 4- SUSTENTABILIDADE 
 
     O Planeta Terra é nosso! Numa família quando alguém está doente, os cuidados se 

voltam ao ser fragilizado, para quem é dado todo carinho e atenção, a fim de que 
recupere as forças perdidas. Desta vez não é um ser familiar que está doente, é o 

nosso planeta.  
 Para que a natureza seja menos poluída, os rios não absorvam tanta sujeira dos 

esgotos, e para que não se permita matar a vida do planeta, a equipe deverá 
reciclar, trazendo a maior quantidade de latinhas possíveis, contribuindo assim para 

um planeta mais limpo. Os professores deverão trabalhar essas questões em sala de 

aula durante a gincana. 
Observação: As latinhas deverão vir amassadas e identificadas. 

Pontuação:  1 ponto por latinha. 
Responsável: José Maria 

Data de Realização: 20 de junho à 15 de agosto (19h) 
 

 
 

 

DESAFIO 5- PET SOLIDÁRIO 
 
 Deus é o Criador de todas as coisas! “No princípio criou Deus os céus e a terra...”  

“Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie: 
animais domésticos... e assim se fez. (Gênesis 1:1 e 24) 

Nossa escola escolherá ONGs (Organizações Não Governamentais) que adotam 
animais abandonados ou vítimas de maus tratos. Informaremos as necessidades de 

cada local e as equipes prestarão um serviço de qualidade, auxiliando os pets desses 
locais. Como escola trabalharemos a conscientização e na medida do possível 

contribuiremos para um mundo melhor, preservando a vida de animaizinhos criados 
por Deus. Observação: Comprovar a execução do projeto com fotos e uma pequena 

descrição por escrito. 
 

Além do mais, no dia pré-definido, cada equipe deverá trazer para a escola 2 raças de 
cães. Faremos uma exposição de 12 raças de diferentes cães. Na ocasião os alunos 

deverão explicar as principais contribuições dessas raças de cães domésticos, suas 
características e outros.   

Pontuação: Até 4.000 pontos   
Responsável: Cléo  

Data de Realização: 01 à 15/08/2022, 19h 
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DESAFIO 6- AMOR EM AÇÃO 
 

         Existem muitas entidades que realizam trabalhos solidários e nos chamam a 

atenção. Selecionamos seis dessas entidades para prestar nosso carinho e atenção, 
visando ser solidários entre as pessoas beneficiadas. Cada equipe deverá auxiliar uma 

entidade, definida pela escola através de sorteio, colaborando com as necessidades 
básicas de cada instituição. As entidades escolhidas serão sorteadas. 

 

        Os responsáveis definirão as necessidades de cada entidade.  
Essa prova exige a presença de no mínimo 3 professores, 3 pais e 14 alunos da 

equipe (Com camiseta da equipe).  
A equipe deverá produzir um vídeo com duração de 3 minutos, para que todos 

possam conhecer a Instituição e o trabalho que ali foi realizado.  
Importante: O vídeo deverá ser entregue até o dia 15/08, juntamente com as fotos 

tiradas. 
 

Pontuação: Até 6.000 pontos.  
Data para realização: Até o dia 15/08/2022 (20h) 

Responsáveis: Vanúbia  
 

 

               DESAFIO 7- CORTE E ABRACE 
 
    Este projeto visa prestar assistência social às crianças e adultos portadores de 
câncer e hemeopatias, bem como suas famílias.  Objetiva a qualidade de vida e 

acesso a melhores condições de tratamento. O desafio para cada equipe é ceder 
cabelo suficiente para a confecção de 10 perucas. O cabelo utilizado para doação 

deverá ser de alunos ou familiares. As mechas serão doadas para o Hospital do Amor 
de Palmas. 

Pontuação: 500 - 5.000 pontos 

Data para realização: 12/08/2022. 
Responsáveis: Jordane  

 

 
 

EQUIPES ENTIDADES QUE SERÃO BENEFICIADAS 

1.  APAE de Palmas 

2.  Casa de apoio Vera Lúcia 

3.  Casa de abrigo Raio de Sol  

4.  Sementinhas de Amor 

5.  Hospital Dona Regina 

6.  Asilo do Espanhol 
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DESAFIO 8 

ESCREVENDO A BÍBLIA 
 

         A Bíblia é o livro mais antigo, mais vendido, mais lido e mais amado do planeta. 

Possuiu 66 livros divididos entre Novo e Antigo Testamento. Possui 1.189 capítulos e 
mais de 31 mil versículos. Foi escrita por 40 autores ao longo de 1.600 anos. O 

grande diferencial desse livro é que foi inspirado pelo próprio Deus, e isso faz toda 
diferença! É a boca de Deus falando ao coração humano! O desafio “Escrevendo a 

Bíblia” consiste em transcrever toda Bíblia num período de 10h. Cada aluno terá que 
escrever uma parte e no final iremos juntar e fazer um único livro, o Livro dos Livros 

da EAPA.  
Pontuação: 7.000 pontos  

Responsável: Pr. Lucas Vieira 
Data da realização:09 e 10/08/2022 

 

 

DESAFIO 9 
MASTERCHEF SOLIDÁRIO 

 
 Cada equipe deverá enviar 10 participantes para a competição solidária, sendo 
eles: 1 aluno do FII, 2 pais e 2 colaboradores. Esta prova ocorrerá na escola durante 

a noite. Cada equipe deverá preparar jantar e sobremesa e servir aos moradores que 
vivem na vulnerabilidade. Estes serão convidados para participar de um jantar na 

própria escola. Além do jantar, a equipe deverá providenciar banho e roupa aos 
carentes.  

Pontuação: Até 3.000 pontos  
Responsável: Fernanda 

Data da realização:15/08/2022 
 

DESAFIO 10 
FOLHAS DE OUTONO ITINERANTES - FOI 

 
“... nossas literaturas devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos estão 

iluminando e modelando a mente de milhares em todo país e em toda região.” (Ellen White). 
 

           Para quem gosta de desfrutar uma boa leitura ou mesmo aprender coisas 
novas, o projeto FOLHAS DE OUTONO pode ajudar. A iniciativa da Escola Adventista 

de Palmas nasceu dentro do Projeto Gincana Radical + Solidária +Legal, que 
enquanto se preocupava em alimentar pessoas carentes através de donativos, 

concluiu que era preciso alimentar também as pessoas com boa leitura. Que bom se 
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na cesta básica de todo brasileiro viesse pelo menos um livro. Pensando nisso, 

desafiamos cada uma das seis equipes de 2022 a construir uma estante itinerante e 
equipá-la com boas literaturas, emprestando ou distribuindo gratuitamente diferentes 

livros previamente selecionados pela comissão organizadora. Não há prazo de 
devolução, necessidade de cadastro e muito menos necessidade de devolver o livro. 

Uma espécie de biblioteca móvel que circula por várias regiões da cidade, dando 

oportunidade aos moradores de escolherem livros, que estão disponíveis para doação ou 

empréstimos. 

Na prática: Construir uma estante usando geladeira velha, madeira, MDF, ou outro 

material. Identificar a estante com nome da escola, logo da equipe, explicação do 
projeto. Equipar com pelo menos 100 livros. A estante deverá ficar em um local 

estratégico da cidade, previamente selecionado pela comissão organizadora durante todo 

período de realização da gincana. 

A comissão avaliará o desempenho de cada equipe.  

Responsável: Ediane  

Pontuação: 5.000 pontos 

Data da Realização: 4-17/08/2022 

 

 

 
❖ PROJETO EXTRA RADICAL:  

DESAF O – CAPTURA 4.0-72h 

 
           A CAPTURA é um projeto diferenciado de nossa gincana. Consiste em capturar 
5 alunos de 5º ao 9º ano, 1 professor/ colaboradores e 01 pai/ mãe. Os 8 integrantes 

de cada equipe serão capturados e levados (transporte fornecido pela escola) para um 
lugar distante, longe da civilização. Cada equipe terá 72h para retornar para escola. 

Durante o dia terão que apresentar habilidade de orientação, preparo de alimentos, 
trabalho em equipe e bom condicionamento físico. À noite, habilidade de construir 

abrigo e se proteger dentre outras habilidades. Nesse ano, além de serem solidários 
com os membros da equipe, terão que ser solidários com estranhos... Caso não 

chegarem na escola em três dias, terão que ser resgatados pela equipe de apoio.  
Observação: Em função do sucesso desse projeto, muitos pais e alunos procuram a 

escola para participar, mas infelizmente não podemos levar todos. Por isso, estamos 

inovando. Para participar, o aluno ou responsável deverá escrever uma carta de pelo 
menos 10l. para o Diretor. A carta deverá responder a seguinte pergunta: Por que 

eu devo ser capturado(a)?  O aluno deverá apresentar bons argumentos. 
Entregar a carta até o dia 13 de junho de 2022.  

Colocar o nome e a equipe que representa. 
 

Requisitos para ser capturado(a): 
✓ Escrever a carta e ser selecionado pela Equipe Organizadora; 

✓ Ser aluno de 5º ao 9º ano (1 aluno de cada turma de 5º ano será capturado e 4 do 
FII de cada equipe). No total teremos 30 alunos e 18 adultos. 

✓ Gozar de boa saúde e estar bem condicionado fisicamente; 
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✓ Ter disponibilidade de ser capturado durante o mês de junho ou durante a 

gincana de agosto. 
 

✓ Encarar todos os desafios propostos; 
✓ Pagar a inscrição de R$ 100,00 caso seja capturado(a). 

✓ Carregar uma mochila nas costas contendo 10% do seu peso corporal. A mochila 

contendo os itens que cada pessoa deverá levar será solicitada posteriormente. 
Fiquem atentos... 

✓ A equipe deverá providenciar uma mochila, equipá-la e entregá-la para o Diretor 
até o dia 13/06 com os seguintes materiais: 

1. Uma mochila grande (confortável) apropriada para excursionismo ou marcha. 
2. Cantil ou garrafinhas (pet) para cada participante 

3. 2 pedaços de lona de 2x4m 
4. 1 panela para cozinhar para 8 pessoas 

5. 1 faca e um facão por equipe 
6. Dois pedaços de corda de corda de 5m  

7. 1 item de livre escolha que poderá ser útil para a equipe. Justificar. 
 

DESAFIO PARA MENORES- Captura Kids!  
Os alunos do FI também serão capturados no horário de aula. Desenvolverão algumas 
atividades recreativas fora da escola e retornarão para a escola. 

Os pais terão que autorizar a participação dos filhos caso sejam escolhidos. 
 

Pontuação: Captura 72h= 5.000 - 12.000 pontos.  
                   Captura Kids= 500-3.000 pontos 

Responsáveis: Joel e equipe 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
GINCAP RADICAL... 

É demaaaaais!!! 
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23. MODELOS DE OFÍCIOS  
 

MODELOS DE OFÍCIOS: 
 

 

        Palmas, _____ de _______________ de 2022. 
  

               Prezados Senhores, 
 
 

           A Escola Adventista de Palmas realizará a GINCAP Radical + Solidária + Legal nos dias 04-17/08/2022. A gincana tem 

como principais objetivos: promover e estimular, entre os alunos de Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, conceitos de 

responsabilidade social, de cidadania, entre eles (estudantes) e sua comunidade, e uma interação esportiva. A gincana também 

intenciona resgatar conceitos de educação, cultura e entretenimento e, acima de tudo, desenvolver um espírito colaborador, por 

intermédio das tarefas propostas às equipes participantes. 

           Uma das tarefas da gincana é arrecadar recursos para atender as comunidades cadastradas pela ADRA (Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) uma das 100 maiores entidades filantrópicas do mundo, conforme 

destaque apresentado no relatório Cone Nonprofit Power Brand 100, publicado pela no New York Times e em outras publicações 

proeminentes. A ADRA mantém vários projetos de Assistência Social em nossa cidade, Estado, País e também no mundo. 

         Como escola, temos a responsabilidade de desenvolver um sentimento de solidariedade em nossos alunos, 

pois cremos que, quando ajudamos os outros, somos os maiores beneficiados. 

         Com este ensejo, estamos lançando o projeto denominado “Mão Amiga”.  Nesta campanha, cada aluno se 

empenhará voluntariamente para angariar recursos financeiros, que serão aplicados inteiramente nas obras 

assistenciais mantidas pela ADRA, e também outras entidades adotadas pela gincana. Enquanto participa, o aluno 

constrói o próprio caráter; e ainda concorrerá a prêmios. 

 Se desejarem, PARTICIPEM preenchendo a cartela abaixo. 

*Observação: Caso precise de um recibo para dedução do Imposto de Renda, o Colégio poderá oferecer. 

GINCAP RADICAL + SOLIDÁRIA+ LEGAL 

PROJETO ESTENDA SUA MÃO 

Eu participei deste Projeto! 
 

Nome: 
 
Valor R$ 
 

Nome: 
 
Valor R$ 

Nome: 
 
Valor R$ 

Nome: 

 
Valor R$ 
 

Nome: 

 
Valor R$ 

Nome: 

 
Valor R$ 

Nome: 
 

Valor R$ 
 

Nome: 
 

Valor R$ 

Nome: 
 

Valor R$ 

Nome: 
 
Valor R$ 

 

Nome: 
 
Valor R$ 

Nome: 
 
Valor R$ 

 
Aluno(a)____________________________________ Equipe:_________________  

 

Turma: ________ 
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Palmas, _____ de _______________ de 2022. 
 
 

 
             Estimados Pais: 

 

  A gincana está animada. Uma das tarefas que teremos para realizar é um projeto comunitário. O 

propósito é auxiliar uma comunidade carente que for possível, levando um pouco de alegria a estas 

pessoas necessitadas. 

            A visita será na entidade: _______________________________________________, situada na 

________________________________________________________. Está programada para o dia 

___/___/___ das ___h___ min às ___h___ min. Os alunos terão o acompanhamento dos professores. 

 O aluno (a)_________________________________________________ da turma________ está sendo 

convidado a participar desta visita, portanto, precisamos da autorização abaixo assinada pelos pais ou 

responsáveis. Não levaremos alunos sem a autorização. Os alunos deverão estar totalmente 

uniformizados. 

 Contamos com o vosso apoio e agradecemos desde já. 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO – Atendimento às entidades carentes 
 

Eu _____________________________________________ responsável pelo aluno (a) 
__________  
 
___________________________________________ da turma ________ autorizo que ele 
participe  
 
da visitação na entidade: ______________________________ dia ___/___/___ às ______ h. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
 

Data ___/____/ 2022 
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Palmas, _____ de _______________ de 2022. 

 
 

           
                      Prezado(a) Senhor(a): 
            
 

            
                      A Escola Adventista de Palmas realizará a GINCAP Radical + Solidária + Legal nos dias 04 

a 17/08/2022. A gincana tem como principais objetivos: promover e estimular, entre os alunos de Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental II, conceitos de responsabilidade social, de cidadania, entre eles 

(estudantes) e sua comunidade, e uma interação esportiva. A gincana também intenciona resgatar 

conceitos de educação, cultura e entretenimento e acima de tudo, desenvolver um espírito colaborador, 

por intermédio das tarefas propostas às equipes participantes. 

                     Uma das tarefas da gincana é arrecadar donativos para atender a comunidade carente de 

nossa cidade. Além do mais, estaremos auxiliando com os donativos trazidos pelos alunos, a ADRA 

(Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) uma das 100 maiores entidades 

filantrópicas do mundo, conforme destaque apresentado no relatório Cone Nonprofit Power Brand 100, 

publicado pela no New York Times e em outras publicações proeminentes. 

                    Gostaríamos da vossa contribuição, no sentido de doar alimentos não perecíveis ou 

recursos financeiros, que serão entregues a entidades carentes adotadas pela gincana. 

 

 
                      Atenciosamente,  
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Palmas, _____ de _______________ de 2022. 
 

 
                Prezado(a) Senhor(a) 
            
 
               A Escola Adventista de Palmas realizará uma animada gincana durante o mês de agosto. A 

gincana tem como principais objetivos: promover e estimular entre os alunos de Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental II, conceitos de responsabilidade social, de cidadania, entre eles (estudantes) e sua 

comunidade, e uma interação esportiva. A gincana também intenciona resgatar conceitos de educação, 

cultura e entretenimento e acima de tudo, desenvolver um espírito colaborador, por intermédio das tarefas 

propostas às equipes participantes. 

              Uma das tarefas da gincana é arrecadar donativos para atender a comunidade carente de nossa 

cidade. Além do mais, estaremos auxiliando com os donativos trazidos pelos alunos, a ADRA (Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) uma das 100 maiores entidades filantrópicas do 

mundo, conforme destaque apresentado no relatório Cone Nonprofit Power Brand 100, publicado pela no 

New York Times e em outras publicações proeminentes. Também estamos mobilizando pessoas para 

doação de sangue, auxílio à comunidades carentes, dentre outros projetos significativos. 

           Contamos com vosso apoio doando alimentos não perecíveis.  

           Se desejar contribuir de outra forma, fale conosco. 

           Atenciosamente, 
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“O plano mais completo que tenham os homens 

imaginado independente do poder e sabedoria de 
Deus, mostrar-se-á um fracasso, ao passo que os 
métodos menos promissores terão êxito se forem 
devidamente indicados, e executados com humildade e 
fé.” 

Ellen White
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