
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

 GINCANA MARELLIANA 2019 – 27/05 à 31/05. 
 

1) DOS OBJETIVOS: Comemorar a semana alusiva ao fundador da Congregação dos Oblatos de São José - 
SÃO JOSÉ MARELLLO, dinamizando nossa ação educativa de maneira concreta, oportunizando aos 
alunos a vivência prática da cooperação, organização, liderança, trabalho e espírito de equipe, o respeito 
às regras e adversários, promovendo a integração entre os alunos dentro dos valores cristãos. 
 

2) DA FORMA DE DESENVOLVIMENTO: Desenvolvida no formato de "PROGRAMA DE AUDITÓRIO", com 
atividades culturais, esportivas, artísticas, desafios e provas surpresas. 
 

3) DA PARTICIPAÇÃO E FORMAÇÃO DAS EQUIPES: As equipes serão formadas exclusivamente por 
alunos das próprias turmas. Será necessário um número mínimo de 03 equipes por categoria, para a 
realização da gincana.  

** NOTA: A turma da 3ª série do Ensino Médio deverá ser dividida em equipes de no máximo 40 alunos. 
 

*OBSERVAÇÃO: Só poderão entrar no ginásio alunos devidamente inscritos nas equipes. Alunos não inscritos 
irão realizar atividades pedagógicas em sala e não poderão participar da premiação, caso sua equipe venha a 

ser a campeã da Gincana Marelliana. A turma que não se inscrever terá aula normal. 
 

4) DAS INSCRIÇÕES: As turmas que escreverem todos os alunos ganharão 100 pontos de bônus. No caso 
do 3ª ano do Ensino Médio, ganhará bônus inscrevendo 40 alunos. As equipes devem preencher a ficha 
de inscrição e pagar a taxa de R$ 10,00 (Dez reais) por aluno inscrito. O nome da equipe poderá ser em 
português, inglês ou espanhol, não poderá ser de partidos político ou de grupos que tenham qualquer tipo 
de atitudes que desrespeitem a vida ou com significados de violência, agressividade ou palavrões. 
 

PRAZO PARA A INSCRIÇÃO - de 22 de abril a 20 de maio de 2019, no Dep. de Educação Física. A 
equipe que inscrever-se até o dia 30/04, ganha 200 pontos; até o dia 10/05, ganha 100 pontos; até o dia 
20/05 ganha 50 pontos. 

 

Não deixe para a última hora. (Quem se organiza antes, ganha mais pontos). 
 

 

5) CATEGORIAS E DIAS DE REALIZAÇÃO:  
A) 7º ANO: dia 27/05 (segunda-feira, 7h20 às 12h10) 
B) 6º ANO: dia 28/05 (terça-feira, 7h20 às 12h10) 
C) 9º ANO: dia 29/05 (quarta-feira, 7h20 às 12h10) 
D) 8º ANO: dia 30/05 (quinta-feira, 7h20 às 12h10) 
E) Ensino Médio: dia 31/05 (sexta-feira, 7h20 às 12h30) 

 

 Se houver necessidade de alteração nos dias de realização acima, será comunicado até 20/05/19. 
 No dia da sua gincana não será obrigatório vir uniformizado. 
 Como nas datas acima, as aulas das demais turmas acontecerão normalmente, fica expressamente 

proibido aos participantes da gincana trazer qualquer tipo de material de percussão ou sopro como: 
bumbos, apitos, latas, tambores e etc, podendo a equipe perder pontos por esse motivo. 

 Não poderão ser utilizados qualquer tipo de fogos de artifício, sinalizadores ou produtos similares. 
  

6) NORMAS GERAIS E PROVAS: Estarão valendo somente as normas e tempos relatados abaixo, a ordem 
das provas poderá ser alterada no dia da gincana. Todos os materiais trazidos para o ginásio pelos 
participantes da gincana, como celulares, CD, relógios, carteiras, brincos, pulseiras, roupas, mochilas e 
etc.. são de inteira responsabilidade dos alunos. 

 

 Prova das Perguntas: Cada equipe deverá apresentar seus representantes quando solicitado para 
cumprir as provas: As perguntas serão sobre a vida, a obra e a congregação fundada por São José 
Marello e também sobre conhecimentos gerais e conteúdos das matérias do ano. O conteúdo sobre São 
José Marello será divulgado no site. 

 

b) Prova da Dança. Cada equipe deverá realizar uma apresentação de até 3 min, onde participarão no 
mínimo 06 alunos (as). A equipe deverá trazer a música em Pen Drive para ser testado até o dia 15/05 e 
ganhará um BÔNUS de 100 Pontos, (caso isto não aconteça à equipe não apresentará a 
coreografia). Este ano o estilo de música será definido por sorteio, entre os que forem escolhidos. Não 
serão aceitas músicas que façam qualquer tipo de apologia às drogas, violência, sexo ou discriminação 
de qualquer natureza. Pontuação: Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos e 
Classificação de 1º, 2º e 3º lugares. 

c) Prova do Pensamento de São José Marello: Prova surpresa!!! Aguardem e fiquem ligados! 
 

d) Prova da Corda Mista: Participantes: 8, 10 ou 12 alunos. Dois ou mais integrantes deverão bater a (s) 
corda (s) e os demais entrar e sair. Para cada categoria teremos formas diferentes de realização da 
prova. A prova termina no momento em que o último participante tenha saído ou quando houver um erro. 
Os valores da prova serão divulgados no dia. Cada grupo executará a prova separadamente. 

As turmas do período vespertino virão para a 
gincana pela manhã, e não terão aula normal 
no período da tarde em seu respectivo dia de 
gincana. Os professores, no entanto, estarão 
no colégio para atender os alunos não 

inscritos. 



e) Prova do Cabo de Guerra Misto: Cada equipe deverá apresentar um grupo de 6 alunos, sendo 3 
meninos e 3 meninas, para cumprir a prova. 

f) Prova do Circuíto: Cada equipe deverá apresentar um grupo de 6 alunos, sendo 3 alunos e 3 alunas. 
 

g) QUADRILHA CAIPIRA com a participação de um Colaborador: Cada equipe deverá apresentar uma 
quadrilha com no mínimo 06 casais (podendo ser homem vestido de mulher e mulher vestida de homem 
para completar os casais). As músicas poderão ser sertanejas ou gaúchas. Tempo de apresentação até 
3 minutos. A equipe deverá trazer o Pen drive para ser testado até o dia 15/05 e ganhará um BÔNUS de 
200 Pontos, (Pen drive não testado poderá não funcionar na hora, caso isto aconteça à equipe 
apresentará a coreografia sem a música). Pontuação: Participação na prova 100 pontos, Caracterização 
100 pontos e Classificação de 1º, 2º e 3º lugares e participação do colaborador 100 pontos. 

 

h) Desafios Esportivos: No dia da gincana, cada equipe deverá apresentar seus representantes! 
  

i) Prova da Ação Social 1: Cada turma deverá trazer três pacotes de leite em pó. Todo o leite 
arrecadado será doado para a Creche Menino de Nazaré, que atende crianças de zero a seis anos. 
Pontos da prova 350. Os pacotes devem ser entregues, na Coordenação de Esportes, até o dia 22/05. 

 

j) Prova de Ação Social em prol 2 da Escola São José Marello em Moçambique: Cada turma deverá 
trazer o maior número de tampas plásticas (de garrafa pet, de leite, de produtos de limpeza) que serão 
vendidas e o valor arrecadado será encaminhado para a escola em Moçambique em nome dos alunos 
do colégio. Pontos da prova, para cada 3 quilos de tampas que a turma arrecadar marcará 100 pontos. 
O material arrecadado deve ser entregue, na Coordenação de Esportes, até o dia 17/05. 

 

k) Prova de Ação Social 3 em prol da Construção do Erastinho: Cada turma deverá trazer o 
comprovante de cinco inscrições de participação na Corrida do Milhão (Caminhada de 3km ou Corrida 
de 5km ou 10km), evento este que tem como finalidade reverter todo o valor das inscrições para a 
construção do Erastinho, anexo do Hospital Erasto Gaertner voltado para o tratamento de crianças com 
câncer. Pontos da prova, para cada inscrição comprovada a equipe receberá 150 pontos e se o 
participante for aluno ou tiver parentesco de primeiro grau com o aluno da turma receberá o bônus de 
mais 50 pontos. Se a turma tiver um Educador inscrito no evento receberá 200 pontos de bônus, sendo 
que cada educador só poderá representar uma turma. Os comprovantes devem ser apresentados na 
Coordenação de Esportes, até o dia 30/04, pois a corrida será realizada no dia 01/05. 
 

l) Desafio surpresa: Serão solicitados, no dia da gincana, objetos pessoais ou de uso comum. O aluno 
que apresentar marcará 10 pontos para sua equipe. 

m) Prova do Patrocínio: Cada equipe deverá trazer três patrocínios no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) 
cada um, com o nome da loja, empresa ou pessoa física patrocinadora, que será divulgada durante o 
evento. Serão aceitos somente três patrocínios por equipe. Pegar na Coordenação de Esportes o 
documento próprio para a solicitação do patrocínio. Todo o dinheiro arrecadado dos patrocinadores, será 
revertido para o passeio das equipes campeãs da MARELLIANA 2019. O patrocínio entregue até o dia 
22/05 às 18h, valerá 500 pontos, após esta data, até o dia de sua gincana (início), valerá 450 pontos. 
 

n) Prova da Torcida Organizada - Pontos que poderão decidir a gincana, pontuação no dia. 
(Animação, organização, criatividade, respeito e atitudes serão alguns dos itens avaliados pelos jurados). 

 

 Observação: As provas acima poderão acontecer ou não, dependendo do andamento da gincana em 
cada um dos dias. Dependemos da organização e colaboração das equipes. 

 

ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO !!!!!!!! 
 

A) É proibido trazer: instrumentos de sopro ou percussão, spray, fumaças, fogos e buzinas de ar. As 
equipes infratoras serão penalizadas com a eliminação do aluno (suspensão no dia) e perda de pontos. 

B) Não haverá aula no respectivo dia da gincana para as turmas envolvidas, (exceto item "03"). 
C) Tirem suas dúvidas com seus professores, nas aulas de Educação Física. 
D) As equipes que necessitarem realizar ensaios fora das aulas de educação física no colégio, deverão 

marcar este horário diretamente na Coordenação de Esportes. 
E) Os casos omissos ou não previstos nas provas ou neste boletim serão decididos pela Coordenação e 

Professores de Educação Física e pelos jurados no dia da prova. 
 

Observação: Qualquer alteração na ordem das provas, critérios e normas de participação que forem 
necessários serão informadas antes da realização de cada prova. Afinal, isto é uma GINCANA. Em caso de 
empate na contagem final dos pontos, será realizada uma prova surpresa extra. 
 
 

(Lembre-se! Precisa estar inscrito para participar). 
 

PREMIAÇÃO: Para a equipe campeã em cada categoria será oferecido um passeio de confraternização. 
 
 

AGUARDEM AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES, VIA “RÁDIO” INTERNA OU NO SITE DO COLÉGIO. 
 

“Busque sempre a perfeição em tudo, até nas pequenas coisas.” (São José Marello). 


