
   

 

 

 

 

 

GINCANA DA  ÁGUA 2019 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 

 

1.1. Dia de Realização: 22 de Março de2019 

 

1.2. Horário de Realização: das 07h00min às11h00min 

 

1.3. Dia do Anúncio dos Vencedores e Premiação: 22 de Março de 2019 

 

1.4. Horário da Premiação: 10h30min. 

 

1.5. O  horário de término da gincana e do início da premiação poderão 

sofrer atrasos em virtude do andamento das atividades da gincana. 

 

1.6. A Escola deverá ser Pontual. 

1.7. Perderá pontos caso não esteja no horário estabelecido para início da 

gincana. 



 

1.8. Local: Ginásio Poliesportivo José Carlos Pasa 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. Pode se inscrever na gincana 01 grupo de 10 (dez) alunos regularmente 

matriculados no ensino fundamental, do 3ª ano ao 6ª ano da mesma escola, acompanhados 

por  2 (dois) representantes da escola. 

 

2.2. O grupo de 10 alunos citados acima deverá ser escolhido de diferentes 

turmas entre o 3º e 6º ano do ensino fundamental da escola, conforme a necessidade 

entendida por cada uma, onde os alunos serão identificados pelo nome da escola, que 

deverão estar devidamente vestidos com o uniforme escolar.   

 

2.3. Pode participar até 01 grupo ( 10 alunos) por escola. 

 

 



2.4. A confirmação da inscrição poderá ser realizada pelos telefones (66) 

3531- 3499 ou (66) 99904-8780/ (66) 98116-9983/ (66) 99622-1321 

2.5. No momento da inscrição o representante deverá ler o regulamento da 

gincana e fornecer todas as informações requisitadas na Ficha de Inscrição. 

 

2.6. O número máximo de equipes participantes é de 10 (dez) escolas, sendo 

o critério de participação o da ordem cronológica de inscrição. 

 

2.7. Serão abertas as inscrições para escolas municipais da rede de ensino. 

 

3. DAS PROVAS 

 

3.1. As  provas tem cunho educativo e recreativo e se subdividem em: 

 

a) Prontas – realizadas anteriormente na escola; 

b) A prova de criação de Logo da água deve ter comprovantes como : 

fotos, vídeos que foram realizadas pelos alunos. Entregando no dia da gincana. 

c) A serem realizadas no local. 

 

3.2. A descrição detalhada das provas se dá na Planilha Descritiva das Provas 

(AnexoII). 

 

 

3.3. Na prova da  paródia será permitido violão, playback (devidamente gravado 

em pen drive), pandeiro, instrumento de percussão,cavaquinho,viola,guitarra 

e demais instrumentos escolhidos. Também poderá ter juntamente com a 

paródia uma coreografia. 

 

3.4. Todos os trabalhos de criação ( logo, fotos) terão os direitos autorais 

cedidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável(SDS). 

 

 

4. DA PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO 



 

4.1. Cada prova terá sua pontuação específica conforme Planilha Descritiva 

das Provas (Anexo II) que se somam, em igual peso, para formar a pontuação total da 

equipe. 

4.2. A contagem dos pontos será acompanha pela coordenação da gincana e 

pelas escolas. 

 

4.3. Serão premiados os grupos e as escolas que obtiverem o maior número 

de pontos, sendo assim classificados: 



 

 

4.4. Serão premiados os grupos e as escolas que obtiverem o maior número 

de pontos, sendo assim classificados: 

 

 

I. Primeiro lugar 

II. Segundo lugar 

III. Terceiro lugar 

 

4.5. Serão assim premiados: 

 

a) PREMIAÇÃO DA ESCOLA 

b) I. Troféu 1ª, 2ª 3ª Lugar 

I. Primeiro lugar:  

II. Segundo lugar:  

III. Terceiro lugar:   

c) PREMIAÇÃO DOS GRUPOS 

I. Primeiro lugar:  

II. Segundo lugar:  

III. Terceiro lugar:  

 

4.6. A escola que tiver melhor comportamento e organização da equipe 

ganhará pontos extras. 

 

4.7. A escola que atrapalhar o bom andamento da gincana, a critério da 

Comissão Organizadora, poderá perder pontos já conquistados. 

 

4.8. Os resultados serão divulgados logo após o término das provas, tão logo 

seja efetuado o somatório. 

 

4.9. Em caso de empate na pontuação total a prova de número 2 “confecção da 



logo “será utilizada como critério de desempate, assim seguindo a ordem para assim o 

desempate dos grupos”“. 

 

4.10. Os alunos devem estar uniformizados, com suas respectivas escolas 

 



5. COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO JULGADORA. 

 

5.1. A Comissão Organizadora será composta por educadores e 

funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e 

Esportes. 

 

5.2. A Comissão Julgadora será composta por funcionários da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e demais 

convidados. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.2 Não caberão recursos do resultado final da gincana. 

 

 

6.3 Cabe a Comissão  Organizadora resolver os casos omissos neste 

regulamento. 

 

6.4 O período de inscrições será do dia  12 a 15 de Março/2019 através do site da 

Prefeitura municipal de Sinop. (www.sinop.mt.gov.br). Após o preenchimento da ficha de 

inscrição, a mesma deve ser enviada para o e-mail: educacaoambiental.sinop@gmail.com

http://www.sinop.mt.gov.br/
http://www.sinop.mt.gov.br/


 

 

 

                              1. ESCOLA 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 2. EQUIPE  

 

 

 

 

 



 

 

 



ANEXO II 

PLANILHA DESCRITIVA DAS PROVAS 

PROVAS PRONTAS 

 

NOME DA PROVA 

 

DESCRIÇÃO DA 

PROVA 

 

QTDE. 

PARTICIPANT

ES 

 

TEMPO 

 

PONTUAÇÃO 

 

EMPATE 

TEMPO 

TOTAL 

DA PROVA 

Logo da Água Criar uma 

logomarca que 

contemple a 

Comemoração do 

dia da Água. 

Podendo ser 

entregue em papel 

impresso ou 

desenhada, em 

tecido pintado ou 

como outra forma 

criativa. 

01 logo 
por 
escola 

Entregar 

no dia da 

Gincana 

300 pontos - 1° 

Lugar,200 

Pontos o2° 

Lugar e100 

Pontos o 
3°lugar 

Prova 

de 

critério 

desemp

ate I 

25 
Minutos  

 

Paródia da Água Criar uma paródia 

de uma música com 

assuntos que falem 

sobre a "Água.”. 

Grupo de 

até 10 

pessoas 

Interpretar 

no dia da 

Gincana 

com no 

máximo 

05 

minutos 

para cada 

300 pontos - 1° 

Lugar,200 

Pontos o2° 

Lugar e100 

Pontos o 

3°lugar 

Prova de 

critério de 

desempate 

II 

   50 
Minutos              

 Reaproveitamento 

de Alimentos   

Preparar uma 

receita doce ou 

salgada , e 

trazer junto a 

receita e modo 

de preparo 

impresso.  

Grupo de 

10 Pessoas  

As equipes 

terão 5 

minutos 

cada uma 

para expor 

suas 

receitas e 

pratos , 

onde os 

jurados 

irão provar 

500 pontos 1° 
Lugar, 400 
pontos 2° 

Lugar, 300 
pontos 3° 

Lugar  

. 

Prova de 

critério de 

Desempate 

III 

50 

Minutos  



 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS NO LOCAL 

 

NOME DA PROVA 

 

DESCRIÇÃO DA 

PROVA 

 

QTDE. 

PARTICIPANTES 

 

TEMPO 

 

PONTUAÇÃO 

 

EMPATE 

TEMPO 

TOTAL 

DAPROVA 

PERGUNTA NA 

ÁGUA 

Será colocado em 

um balde de água 

um papel com 

perguntas sobre a 

água. O grupo 

poderá ter 3 

representantes 

para responder, 

sendo um porvez 

obedecendo a sua 

vez. Serão 

realizadas 6 

perguntas sobre o 

tema emquestão. 

A equipe 

ganhadora será a 

que terminar as 

respostas antes,e 

que as mesmas 

estejamcorretas. 

03 por equipe Por ordem de 

chegada 

(frações de 

segundos) e 

responder 

corretamente. 

100 pontos por 

resposta correta 

Não se 

aplica 

15minutos 

ECONOMIZANDO 

"COPO A COPO" 

Em um balde os 

alunos vão encher 

o copo de água e 

correr ate outro 

lado, depositando 

a água no litro 

vazio. Todos do 

grupo participam 

da prova uma 

única vez. 

Ganhará a prova 

que conseguir 

encher mais a 

garrafa pet, sem 

desperdício. 

Equipe Até a 

conclusão da 

prova 

200pontos para 

equipe que 

conseguir 

Maior volume 

transferido com 

menor 

desperdício de 

água 

Não se 

aplica 

15 

minutos 



BALÃO DA 

ÁGUA 

Em dupla eles 

jogarão o balão 

com água para o 

companheiro para 

o outro, 

obedecendo à 

distância 

estabelecida, a 

dupla ganhadora 

será quem 

aguentar por mais 

tempo com o 

balão cheio de 

água sem estourar. 

02 por equipe 10 minutos 200 pontos Não se 

aplica 

10 

Minutos 

       

 

• PONTOS EXTRAS POR COMPORTAMENTO –  

• 100 PONTOS



 


