






















































































































CHALLENGE 2 – ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 
(DESAFIO DURANTE TODA A GINCANA) 
 
- Cada equipe gravará um vídeo (campanha publicitária) 
para conscientizar a respeito da Fome e da importância de 
arrecadar alimentos para o próximo  
 
– ENTREGA 31/05 até 12:30 
 
- O vídeo deverá ser postado no instagram e o perfil do 
colégio  (@colegiobomretiro), junto com a #gincacbr. 
 
ARROZ 1KG – 25 PONTOS 
SAL – 5 PONTOS 
ARROZ 5 KG – 150 PONTOS 
MOLHO DE TOMATE – 5 PONTOS 
FEIJÃO 1KG – 25 PONTOS 
ÓLEO – 15 PONTOS 
AÇUCAR – 10 PONTOS 
MACARRÃO – 5 PONTOS 
LEITE – 15 PONTOS 
 
Os alimentos serão arrecadados até o dia 11 DE JUNHO.

DATA DE ENTREGA : 25/05  
Até as 12:30 na sala da 
coordenação

CHALLENGE 1 – MINHA EQUIPE 
- Cada turma deverá elaborar seu BRASÃO com o 
nome da equipe que será baseado nos planetas 
do Sistema Solar; 
 
- Em um segundo momento, deverá elaborar o 
GRITO DE GUERRA da turma; 
 
6º ano: Mercúrio; 
7º ano – Vênus; 
8º ano – Marte; 
9º ano – Júpiter; 
1º EM – Saturno; 
2º EM -  Urano 
3º EM - Netuno; 
 
O brasão deverá ser feito à mão e entregue em 
folha A4. 
 








































CHALLENGE 4 – DESAFIOS DE RESISTÊNCIA 
(31/05 a 04/06). 
 
- Durante as aulas de educação física, 
teremos desafios de resistência; 
- Cada equipe determinará 3 participantes 
para este desafio (diferentes dos que 
participarão dos jogos de videogame). 
 
- Serão 3 provas de resistência que serão 
realizadas presencialmente no colégio;

CHALLENGE 3 – EU AMO MEU PROFESSOR 
(DESAFIO DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO) 
 
- Desafio da câmera aberta: A organização da 
gincana entrará na turma (em um horário aleatório) 
e fará um print da tela para contabilizar as câmeras 
abertas e fechadas; 
 
- Poderá ter mais de um print por dia! Fique 
atento! 
 
PONTUAÇÃO:  
- CADA CÂMERA ABERTA VALE 100 PONTOS; 
- CADA CÂMERA FECHADA VALE MENOS 110 
PONTOS; 
























































CHALLENGE 5 – JOGO DE VIDEOGAME – X BOX ONE 
(SEMANA DE 07/06 A 11/06) 
 
GERAL:  
- Cada turma selecionará 2 jogadores para competir; 
- Faremos uma chave de jogos e os jogadores 
competirão com outras turmas;

CHALLENGE 6 – JUNHO JUNINO 
 
1) RIFAS – A coordenação estará vendendo uma rifa de um celular (A01 SAMSUNG ); VALOR DA RIFA 
(nome): R$15,00; 
PONTUAÇÃO DA RIFA: a cada rifa (nome) comprada pela turma o valor será convertido em pontos, ou 
seja, 15 pontos; 
 
2) MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA: A turma precisará criar uma dança que envolva a temática da festa junina; 
- deverá participar da dança no mínimo 50% da turma;  
 
APRESENTAÇÃO: 25/06 
 
- As apresentações deverão contar com os participantes à caráter; 
- Neste dia teremos comidas típicas caipiras a venda e todas as turmas farão sua apresentação para nossa 
banca de jurados; 
- Neste dia encerraremos nossa gincana e apresentaremos a turma vencedora. 

























































































































































































DATA: 26/04 
Às 18:00

DIVULGAÇÃO DO PRIMEIRO 
CHALLENGE RELÂMPAGO ⚡

@colegiobomretiro


































































































 BEM VINDOS AO GINCA CBR 2021!!  
 
Olá pessoal! Este ano estamos recheados de novidades com 
nossa Gincana 2021! 
 
REGULAMENTO: 
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES: 
As equipes serão compostas pelas turmas do Colégio Bom 
Retiro (6º ano do Fundamental 2 ao 9º ano do Fundamental 2 
e 1º Ensino Médio ao 3º Ensino Médio);, 
As turmas receberão o nome de planetas do nosso Sistema 
Solar: 6º ano: Mercúrio; 7º ano – Vênus; 8º ano – Marte; 9º ano 
– Júpiter; 1º EM – Saturno; 2º EM -  Urano 3º EM - Netuno; 
 
 
As turmas serão orientadas pelos professores, que estarão 
divididos em duplas/trio: 6º ano: Robson e Elaine; 7º ano – 
Analu e Mara; 8º ano – Celso e Giselle; 9º ano – Juliana e 
Amanda; 1º EM – Roberto e Raissa; 2º EM -  Daniela e 
Eduardo; 3º EM – Vitor, Sthephany e Ricardo; 
 
 































































































REALIZAÇÃO:  
 
A Ginca CBR 2021 será realizada de DE 20 DE MAIO A 25 
DE JUNHO; 
 
As realizações dos desafios são de responsabilidade dos 
alunos das turmas, que deverão entregar no dia e horário 
demarcados para a pontuação; 
 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DA GINCA: 
 
a) A participação na gincana contará como nota de trabalho para as 
disciplinas dos professores responsáveis por cada disciplina; 
 
b) As etapas do projeto foram pensadas para que todos os alunos, 
presenciais ou online, pudessem participar; 
 
c) A participação será avaliada pelos professores durante toda a 
gincana; 
 
d) A proposta pedagógica da gincana deste ano é promover a 
interação, comprometimento e senso de responsabilidade dos 
alunos; 



DESAFIOS 
DESAFIO 1: Cada equipe deverá elaborar seu BRASÃO com o nome da equipe que serão baseadas 
nos planetas do Sistema Solar. Em um segundo momento, deverão elaborar o GRITO DE GUERRA 
da turma. A data  de entrega deste desafio será dia 25/05 até às 12h30. 
 
- A pontuação do desafio será de 100 pontos para o Brasão e 100 pontos para o grito de guerra. 
 
b) DESAFIO 2: Cada equipe gravará um vídeo (campanha publicitária) para conscientizar a respeito 
da Fome e da Importância de arrecadar alimentos para o próximo. A data de entrega deste desafio 
será dia 31/05 até às 12h30 (desafio postado no intagram e marcado o perfil do colégio); 
- Os alimentos que contarão com pontuação para as turmas serão: 
 
ARROZ 1KG – 25 PONTOS 
SAL – 5 PONTOS 
ARROZ 5 KG – 150 PONTOS 
MOLHO DE TOMATE – 10 PONTOS 
FEIJÃO 1KG – 25 PONTOS 
ÓLEO – 15 PONTOS 
AÇUCAR – 10 PONTOS 
MACARRÃO – 5 PONTOS 
LEITE – 15 PONTOS 
 
- A arrecadação de alimentos terá a data limite de 11/06 
 
DESAFIO 3: A organização da gincana entrará na turma (em um horário aleatório) e fará um print da 
tela para contabilizar as câmeras abertas e fechadas. A turma que estiver com 100% das câmeras abertas
ganhará 1000 pontos. A equipe organizadora poderá entrar mais de uma vez na sala virtual por dia.    
 
DESAFIO 4: Cada equipe determinará 2  participantes para este desafio (diferentes dos que 
participarão dos jogos de videogame), será um circuito de resistência a ser realizado 
presencialmente no colégio. Cada prova vencida somará 200 pontos a equipe.
- DATAS DO DESAFIO  02/06 E 03/06
- OS 7 GANHADORES DO PRIMEIRO DIA DE DESAFIO COMPETIRÃO PARA UMA VAGA DE 
CLASSIFICAÇÃO DIRETA NO CHALLENGE DO VIDEOGAME. 

 
  

DESAFIO 5: Cada turma selecionará 2 jogadores para competir em jogos de videogame. Faremos 
uma chave de jogos e os jogadores competirão com outras turmas. A pontuação deste desa
de 150 pontos a cada vitória. O ganhador do torneio ganhará 500 pontos (mais os pontos das 
vitórias individuais anteriores)
JOGO 1 - FIFA 21
JOGO 2 - MINECRAFT

 

 

DESAFIO 6: A equipe organizadora está vendendo uma rifa de um celular (A01 samsung);

VALOR DA RIFA (nome)  R$15,00;

seja, 15 pontos. A turma que mais comprar rifa ganhará 1500 pontos.

 

- Manifestação artística: A turma precisará criar uma dança que envolva a temática da festa junina e 
deverão participar da dança no mínimo 50% da turma. No dia 25/06 as turmas apresentarão as 
danças para o corpo de jurados presentes.

 

a cada rifa (nome) comprada pela turma o valor será convertido em pontos, ou 




















































































DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A GINCA CBR 2021 foi criada pensando em todos os alunos do Colégio Bom Retiro, estejam eles 
participando das aulas na modalidade online ou presencial; 
Fica terminantemente proibido qualquer tipo de constrangimento sobre penalidade de perda de 
pontos; 
Não serão toleradas quaisquer brigas ou xingamentos entre alunos durante a GINCA CBR 2021; 
Aos que não cumprirem estas regras de convivência para o bom andamento da Gincana, serão 
penalizados com a perda de pontos da seguinte forma: 
1 – Penalidade inicial de 100 pontos; 
2 – Penalidade por reincidência: 300 pontos; 
3 – Desclassificação da equipe. 
 
 
 

DESAFIOS RELÂMPAGOS 
 
Ao longo da nossa Ginca CBR 2021, teremos desafios relâmpagos, que terão que ser cumpridos em até 24 
horas; 
Estes desafios serão apresentados às turmas por meio de lives no intagram, feitas pela comissão 
organizadora; 
 































































































