ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS
CNPJ: 06.554.919/0001-03

A SEMEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E LAZER – divulga as tarefas da I Gincana
Cultural “Eu Amo Francinópolis”
A Comissão Organizadora da I Gincana Cultural, “Eu Amo Francinópolis”, divulgou no dia 06
de abril de 2016, as tarefas que serão executadas no dia 29 de abril, data em que antecede as
comemorações do aniversário da cidade de Francinópolis que no dia 1° de maio comemora 55
anos de emancipação político-administrativa.
Leia as provas a seguir:
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
▪ O tempo excedido na execução das provas implicará em descontos na pontuação final da
gincana. A penalidade para a equipe será de 10 (dez) pontos por cada minuto excedido;
▪ Não serão toleradas condutas antiéticas e antidesportivas, estando às equipes e seus
integrantes sujeitos às normas de conduta estabelecidas no Regulamento Geral da Gincana;
▪ O silêncio e o respeito durante as apresentações, bem como outras indicações de silêncio
feitas pelo Apresentador da Gincana deverão ser cuidadosamente observados.
PROVAS
TAREFAS ESPECIAIS
TAREFA ESPECIAL Nº 1 – HISTÓRIA DA CIDADE
O objetivo da prova é que alunos e alunas pesquisem, produzam documentos através de
entrevistas e leitura de livros, conheçam e valorizem a história da cidade que tem uma dinâmica
diferente no curso da cidade, ou seja, nasceu ao redor de uma feira e não de uma igreja católica.
Pode participar da prova alunos e alunas dos níveis Fundamental Menor e Maior. O material
organizado deverá ser entregue à Comissão Organizadora em forma de portfólio (uma cópia) e
cópias com capa indicativa de cada equipe (5 cópias), até o dia 25 de abril de 2016. A intenção
é organizar todos os trabalhos produzidos para uma futura publicação. Cada escola produzirá
um aspecto: educacional, político, econômico, social e cultural. OBS: Mínimo de 5 (cinco)
páginas.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 40 pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
1.
2.
3.
4.

Criatividade/originalidade: até 10 (dez) pontos;
Estrutura do texto: tema, introdução, desenvolvimento e conclusão: até 10 (dez) pontos;
Conteúdo: até 10 (dez) pontos;
Coerência: até 10 (dez) pontos.
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TAREFA ESPECIAL Nº 2 - FRANCINÓPOLIS SOLIDÁRIA
A I Gincana Cultural “Eu Amo Francinópolis”, deseja promover entre os alunos e alunas da
Rede Municipal de Ensino valores como solidariedade, civilidade e fraternidade. Cada
integrante da equipe deverá arrecadar o maior número possível de alimentos não perecíveis. Os
mesmos serão repassados às comunidades atendidas pelo Serviço de Convivência de Vínculo e
Fortalecimento do município. A conferência dos alimentos acontecerá no dia 25 de abril das
08:00 às 13:30h na Secretaria Municipal de Educação. Os alimentos entregues após o horário
especificado na prova serão incorporados para doação, porém não serão contabilizados em
termos de pontos para a Gincana. Pode participar da prova alunos e alunas de todos os níveis de
ensino (Ed. Infantil, Fundamental Menor e Maior), antigos alunos, pais de alunos, professores
(as) e funcionários (as) da Escola.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
1. Maior número de alimentos em kilogramas ganhará a tarefa.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
A conferência dos alimentos ocorrerá através do peso;
Os alimentos arrecadados deverão ter validade mínima de junho de 2016. Os entregues que
descumprem essa norma não serão contabilizados.
TAREFAS NORMAIS
TAREFA NORMAL Nº 1 – Animação, desenvoltura e originalidade da torcida
Animação, desenvoltura e originalidade da torcida, que serão avaliadas por todo o corpo de
jurados, sendo que o presidente do Júri apresentará apenas uma pontuação para cada equipe.
Atenção: o silêncio e o respeito durante as apresentações da sua e da outra equipe, bem como
outras indicações de silêncio feitas pelo apresentador deverão ser cuidadosamente observados.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
TEMPO: Máximo de 2 (dois) minutos.
TAREFA NORMAL Nº 2 – JINGLE E MASCOTE (uma só tarefa, com duas
pontuações)
O objetivo da prova é que, através de um “jingle” e de um (a) mascote, a torcida organizada
possa demonstrar empatia com o tema, além de interagir e celebrar esse momento de
homenagem e integração a partir do entendimento da pluralidade do ambiente social e da
correspondente liberdade de expressão de cada um dos seus segmentos. Assim como, valorizar
o sentimento de identidade pela cultura e história de nossa cidade ampliando os horizontes da
prática da cidadania. Para isso, devem usar as referências do logotipo da gincana, sem esquecer
de elementos que identifiquem, diferenciem e valorizem a identidade da equipe, assim como
elementos que ressaltem a homenagem a cidade aniversariante.
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OBSERVAÇÕES:






A letra do “jingle” deverá ser entregue à comissão organizadora logo após a abertura da
gincana em forma de documento, com capa indicativa de cada equipe (5 cópias).
O “jingle” pode ser solicitado a qualquer momento, durante a animação das equipes.
O(a) mascote deve ser interpretado(a)/vestido(a)/incorporado(a) por integrantes da
equipe, que podem se revezar para o cumprimento da tarefa.
O figurino do(a) mascote deve ser condizente com a proposta de sua equipe.
O(a) mascote deverá estar presente nos momentos destinados à animação das equipes, e
sempre que for solicitada pelo Apresentador da Gincana.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO JINGLE:
1. Criatividade/Originalidade: até 4 (quatro) pontos;
2. Melodia: até 2 (dois) pontos;
3. Coreografia: até 2 (dois) pontos;
4. Animação: até 2 (dois) pontos.
TEMPO: Máximo de 2 (dois) minutos.
PONTUAÇÃO: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO(A) MASCOTE:
1.
2.
3.
4.

Criatividade/Originalidade: até 4 (quatro) pontos;
Adequação: até 2 (dois) pontos;
Carisma e animação: até 2 (dois) pontos;
Figurino: até 2 (dois) pontos.

TEMPO: Máximo de 2 (dois) minutos para explicação.
PONTUAÇÃO: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
TAREFA NORMAL Nº 3 – FRANCINÓPOLIS E FRANCINOPOLITANOS(AS)
ANIVERSARIANTES
As equipes da I Gincana Cultural “Eu Amo Francinópolis” deverão trazer à quadra o maior
número de pessoas nascidas, registradas ou residentes em Francinópolis, que faça aniversário
no dia 1° de maio. A entrada dos(as) participantes na quadra deve acontecer exclusivamente no
período de 18h30min às 19h30min. As equipes devem organizar os(as) participantes em fila,
em ordem cronológica decrescente, no seu lado da quadra, para averiguação. A comprovação
da idade será feita por documento oficial ou fotocópia autenticada em cartório, a qual deve ser
apresentada pelo participante no momento da averiguação. Pode participar da prova alunos e
alunas de todos os níveis de ensino (Ed. Infantil, Fundamental Menor e Maior), antigos alunos,
pais de alunos, professores (as) e funcionários (as) da Escola.
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PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: Maior número de participantes que fazem aniversário no
dia 1° de maio: até 10 (dez) pontos.
TEMPO: máximo de 08 (oito) minutos para cada equipe.
TAREFA NORMAL Nº 4 - PARÓDIA
A Paródia é uma imitação, na maioria das vezes cômica. A apresentação não se dá apenas de
forma musical, mas também dramática, poética e gráfica. Assim, as equipes deverão escolher
um tipo de apresentação através de paródia para homenagear a cidade aniversariante. A
apresentação pode ser feita por um membro da equipe aluno(a), professor (a), funcionário(a),
pai ou mãe.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
1. Letra/conteúdo: até 05 (cinco) pontos;
2. Apresentação/ Execução: até 05 (cinco) pontos.
TEMPO: máximo de 08 (oito) minutos para cada equipe.
TAREFA NORMAL Nº 5 – FRANCINÓPOLIS CONTRA O MOSQUITO AEDES
AEGYPTI (uma só tarefa, com duas pontuações)
Esta tarefa visa o conhecimento e combate ao mosquito Aedes Aegypti que é transmissor de três
doenças graves e que pode causar a morte: dengue, febre chikungunya e vírus zica. Pensando
nisso, será desenvolvida em duas etapas: 1ª) Cada equipe deverá alertar os moradores (as) a
respeito das consequências causadas pela picada do mosquito Aedes Aegypti e comprovar as
visitas com assinatura e fotos dos moradores no momento das mobilizações. As assinaturas
coletadas deverão ser entregues à Comissão Organizadora logo após a abertura da gincana em
forma de documento, com capa indicativa de cada equipe (5 cópias). 2ª) Cada equipe
apresentará a metodologia utilizada e o resultado da mobilização através da apresentação em
slides, assim como as orientações sobre o mosquito transmissor. Pode participar da prova
alunos e alunas dos níveis de ensino (Fundamental Menor e Maior).
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ASSINATURAS:
1 Maior número de assinaturas ganha a prova;
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO:
1 Apresentação/ Execução: até 10 (dez) pontos.
TEMPO: Máximo de 8 (oito) minutos para cada equipe apresentar.
TAREFA NORMAL Nº 6 – SURPRESA (esta tarefa será divulgada na hora do evento)
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
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TAREFA NORMAL Nº 7 – DANÇA REGIONAL
Cada equipe deve escolher uma dança regional ligada à cidade de Francinópolis para apresentála aos jurados(as). Antes da apresentação, as equipes deverão, em um pequeno e rápido resumo,
contextualizar a dança que será apresentada. Pode participar da prova alunos e alunas do
Ensino Fundamental Menor e Maior.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
1. Ligação da dança com as tradições de Francinópolis: até 02 (dois) pontos;
2. Criatividade/Originalidade: até 02 (dois) pontos;
3. Apresentação/ coreografia: até 04 (quatro) pontos;
4. Figurino: até 02 (dois) pontos.
TEMPO: máximo de 10 (dez) minutos para cada equipe.
TAREFA NORMAL Nº 8 – DESFILE
Cada equipe deve apresentar um casal para concorrer aos títulos de Garoto e Garota da “I
Gincana Cultural, “Eu Amo Francinópolis”. Os candidatos e candidatas devem ser alunos e
alunas que estejam regularmente matriculados(as) nas escolas da Rede Municipal de Ensino,
completar a idade mínima de 15 (quinze) anos no ano de 2016 e, caso sejam menores de idade,
devem apresentar uma autorização dos pais para que possam participar do desfile.
OBSERVAÇÕES:
 As equipes deverão entregar relação com os nomes dos candidatos e candidatas para a
Comissão Organizadora até às 13:30 horas do dia anterior, quinta-feira 28 de abril;
 Após a preparação do desfile, somente será permitida em quadra a presença dos
candidatos e candidatas, que deverão fazer um percurso previamente definido pela
Comissão Organizadora.
 Após a apresentação das equipes, os casais ganhadores deverão desfilar novamente para
os jurados e juradas segundo ordem de chamada estabelecida pelo apresentador da
Gincana.
PONTUAÇÃO: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
1. Desenvoltura: até 03 (três) pontos;
2. Estética: até 03 (três) pontos;
3. Carisma: até 04 (quatro) pontos;
TEMPO: máximo de 15 (quinze) minutos para toda a apresentação.
OBSERVAÇÃO: a escolha do traje é livre, mas é vedado aos participantes do desfile o uso de
roupas indiscretas.
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