
 
 

REGULAMENTO GINCANA –  (Juntos somos + ) 

 

O período de isolamento social ocasionado pela pandemia trouxe mudanças significativas no nosso 

cotidiano. No IFC, o retorno gradual às atividades presenciais somente foi possível mediante o 

cumprimento de diversas medidas sanitárias e procedimentos de segurança instituídos pelo Comitê 

de Crise Institucional.  

Assim, é extremamente importante que novos hábitos e medidas sejam incorporados ao nosso dia a 

dia no ambiente escolar para que protegemos a nós e aos outros. 

É no intuito de contribuir para esta conscientização que esta gincana foi criada.  

 

A pandemia estabeleceu uma nova rotina, novos hábitos e aprendizados que mudaram o nosso 

cotidiano. Hoje, percebemos ainda mais o quanto nossas ações repercutem no outro. O uso da 

máscara, por exemplo, é para me proteger, mas também para cuidar do outro. Estar atento aos 

sintomas e realizar o encaminhamento correto evita que outras pessoas se contaminem. Ou seja, a 

pandemia nos ensinou que não existe somente o “eu”, vivemos em comunidade e essa condição nos 

coloca alguns princípios que são indispensáveis seja para a prevenção do Covid-19 ou para a nossa 

boa convivência. Por isso, a gincana, além de propor regras sobre as medidas sanitárias, também irá 

projetar itens que contribuem para uma boa convivência, que consistem em ações simples, como 

manter a sala limpa, não ouvir som alto, respeitar os horários das aulas. São pequenas atitudes, mas 

no coletivo e de forma constante promovem uma diferença significativa. 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

 

A organização da gincana está a cargo dos membros do Sistema de Comando Operacional (SCO) 

junto com a Coordenação de Comunicação (CECOM) e o Serviço Integrado de Suporte e 

Acompanhamento Educacional (SISAE) do campus Luzerna. 

 

 

2.CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

Atividade  Data/Período 

Lançamento da Gincana Data em que os  primeiros anos iniciam no 

presencial 

Reunião com os líderes/representantes das 

equipes 

05/10/2021 

Duração da Gincana De 07/10/2021 até 01/12/2021 

Início da Gincana 14/10/2021 

Apuração dos resultados De 02/12 a 10/12/2021 

Divulgação da equipe/turma vencedora e entrega 

dos prêmios 

10/12/2021 

 

 

3. DOS OBJETIVOS DA GINCANA 

 



 
- Promover a conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância e necessidade de atender 

às normas de segurança e sanitárias contra a COVID 19. 

- Promover interação entre as turmas do EMI (Ensino Médio Integrado). 

- Criar diferentes situações de competição priorizando o bem-estar de todos acima de qualquer 

disputa. 

- Suscitar uma reflexão sobre a mudança de atitudes a fim de contribuir com a organização coletiva. 

-Contribuir para uma boa convivência por meio dos itens propostos na gincana. 

 

 

4. EQUIPES 

 

Participam da competição todas as turmas do EMI (Ensino Médio Integrado), em atividades 

presenciais, em qualquer turno. 

Cada equipe será representada pelo líder de turma. 

É de responsabilidade dos líderes: a recepção das informações fornecidas pela equipe organizadora, 

a distribuição destas para a sua equipe, o acompanhamento das atividades, a realização das tarefas e 

o levantamento de eventuais dúvidas sobre a gincana. 

 

5. ETAPAS DA GINCANA 

 

A gincana tem como objetivo principal a conscientização dos alunos quanto às medidas sanitárias e 

de segurança, priorizando a diversão e a integração. 

 

 

A gincana consiste no monitoramento entre as turmas de mesmo ano sobre as medidas de segurança 

e normas sanitárias para o combate à COVID 19, elencadas abaixo. A cada evento de não 

cumprimento das medidas, seja por um integrante da equipe ou mais, ocorrerá a subtração de 

pontos. No andamento da gincana, poderão ser acrescentadas atividades surpresas.  

 

 

Cada equipe inicia a competição com 100 pontos. 

 

Medidas de segurança e sanitárias a serem avaliadas: 

 

 Uso inadequado de máscaras em qualquer ambiente do campus (- 6 pontos); 

 Não atendimento às medidas sanitárias de entrada ao campus: 

 Deixar de aferir a temperatura (- 4 pontos); 

 Deixar de higienizar os calçados e as mãos (-4 pontos); 

 Aglomerações e não atendimento ao distanciamento mínimo de 1 metro (-7 pontos) 

 Permanecer fora das salas em horário de aula (-5 pontos) 

 Não zelar pela limpeza e organização dos ambientes escolares (salas de aula, laboratórios, 

refeitório) (-10 pontos); 

 Utilização de som “alto” em sala de aula e corredores, nos intervalos, sendo necessário a 

intervenção do SISAE (-3 pontos) para cada intervenção; 

 Utilizar o bebedouro sem a utilização de garrafas ou copos (-5 pontos); 

 Realizar jogos de baralho nos intervalos dos períodos matutino e vespertino e no período de 

aula, salvo nos intervalos de almoço (-3 pontos);   

 Ligar o climatizador (-5 pontos);  



 
 O professor ou técnico que estiver ministrando ou orientado em sala de aula e estiver sem 

máscara toda a turma perderá pontos (-10 pontos). 

 

 

Além das equipes, servidores do SISAE também terão a função de fiscais e farão inspeções  periódicas 

em salas de aula, laboratórios, auditório e demais ambientes, podendo assim, registrar infrações. 

 

O SISAE, SCO e DEPE poderão inserir novos critérios de avaliação ou suspender a gincana a 

qualquer momento, caso seja necessário. 

 

7. ADIÇÃO DE PONTOS 

 

A equipe que apresentou a lista de limpeza e organização das salas, no tempo estipulado pelo SISAE, 

receberá 10 pontos; 

A equipe que apresentar a lista de limpeza e organização das salas, após o tempo estipulado pelo 

SISAE, receberá 5 pontos 

A equipe que tiver indicações de candidatos no ingresso do IFC, campus luzerna, receberá 10 pontos 

por nome indicado 

Promoção de campanha de conscientização das medidas de segurança, no IFC ou redes sociais, 

receberá 20 pontos. Obs: A campanha antes de ser implementada, deverá ser aprovada pela CECOM 

do campus Luzerna  

 

8. OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES 

 

Cada equipe terá a liberdade de organizar ações e estratégias de monitoramento das medidas; 

Zelar pelo respeito entre os participantes; 

Cumprir com as diretrizes estabelecidas neste regulamento. 

 

 

9. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao final do período de duração da Gincana, a equipe do SISAE fará o levantamento das pontuações 

de cada turma; 

A equipe que mantiver a pontuação mais alta, vence a competição; 

Em caso de empate as equipes receberão a mesma classificação. 

 

9. RESULTADO FINAL 

 

A equipe Organizadora fica responsável pela divulgação dos resultados e pela entrega de prêmios às 

equipes.  

 

 

10. PREMIAÇÕES 

 

Copos personalizados 

Canetas  

Medalhas e troféus 

Surpresas  


