GINCANA SOMA 2019
Regulamento Geral
TEMA:
“Tornar o mundo melhor é responsabilidade de todos e de cada um”.
Da Definição:
Art. 1º - A Gincana Soma é uma Festa da Família, que envolve os pais, alunos, professores, funcionários,
equipe pedagógica e direção. É uma promoção organizada pela direção e coordenação, com o apoio dos
professores e funcionários. Tem como objetivo oportunizar momentos de cultura, esporte e lazer, fazendo
a integração entre Família & Escola.
Art. 2º - A Gincana tem como centro de todas as atividades o engajamento e a integração da comunidade
escolar.
Parágrafo Único - O tema central da Gincana 2019 será:
“Tornar o mundo melhor é responsabilidade de todos e de cada um”.
Das Disposições Gerais:
Art. 3º - Apresentar os líderes da equipe, os quais ficarão responsáveis pelo recebimento das tarefas.
Art. 4º - Recomenda-se às lideranças das equipes o estudo cuidadoso do regulamento em questão, bem
como a conservação do mesmo para posteriores consultas, a fim de dirimir quaisquer dúvidas.
Art. 5º- As cores e nomes das equipes, deverão ser apresentadas juntamente com os representantes das
mesmas.
Do Calendário:
Art. 6º – O calendário de atividades é o seguinte:
29/05 – Reunião com a Comissão Organizadora e Direção.
18/06 – Divulgação das equipes e apresentação do Regulamento e, posteriormente divulgado no site do
Colégio Soma.
19/06 – Apresentação dos representantes das equipes (um aluno, uma aluna, um (a) professor (a) e um
Pai ou Mãe - sendo 4 líderes), divulgação das provas antecipadas, apresentação dos nomes das equipes
e divulgação das cores de cada equipe*. Podendo optar por uma ou duas cores.
*As cores que coincidirem, a comissão fará o sorteio.
Parágrafo Único: A realização da Gincana comporá o Calendário Escolar, portanto é um dia letivo. Em
2019, o sábado letivo será para pagar o dia 30/10 (Recessoma).
13/07 – 8 Horas: Abertura e início da Gincana.
12 horas: Encerramento da Gincana.
Da Comissão Organizadora:
Art. 7º - A Comissão Organizadora é formada pelos professores e funcionários:
Magda, Ana Paula Vargas, Daniela Peres, Suely, Érika, Meire, José Flávio, Ivan Walkíria e João
Marcos.
Art. 8º - A comissão organizadora elaborará as tarefas, atribuindo a cada uma os respectivos pontos,
segundo o grau de dificuldade, tempo necessário para a realização e participação da equipe.
Art.9º Os valores das provas ficarão estipulados: 30 pontos para o primeiro lugar,20 pontos para o
segundo lugar e10 pontos para o terceiro lugar, caso haja empate as equipes desempatarão por meio de
respostas completas de conhecimentos gerais. Lembrando que cada equipe responderá uma pergunta
diferente por vez até que haja o desempate.
Art.10º – Caso exista alguma dúvida sobre a pontuação ou execução de uma prova a equipe deverá
manifestar por meio de um formulário de recurso, que será entregue à comissão. O recurso será avaliado
e posteriormente a equipe receberá a devolutiva. O formulário estará à disposição das equipes com a
comissão.

Art. 11º - A elaboração, coordenação, divulgação e avaliação das tarefas ficarão a cargo da comissão
organizadora da gincana, bem como a interpretação de cada uma das tarefas e o acompanhamento da
divulgação e cronograma de entrega.
Parágrafo Primeiro: Esta comissão tem a responsabilidade para, sempre que necessário, determinar,
alterar, acrescentar e anular quaisquer atos referentes à Gincana.
 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Dos aspectos Constitutivos:
Art. 12º - Aspectos Formativos:
- Integração: espírito de participação, desenvolver o potencial criador.
- Cooperação: espírito de grupo.
- Celebração: Festa da Família.
- Organização de equipes.
Aspectos Disciplinares:
Art. 13º - As torcidas serão avaliadas:
 Quanto à animação, organização, postura e representação.
 Respeito e aceitação dos colegas nas equipes.
 Participação de todos os membros das equipes nas diversas tarefas.
 Responsabilidade por danos materiais, quando causados pela equipe, bem como primar pela
harmonia na sua equipe e das equipes entre si.
 Quanto às apresentações, deverão ser criativas e originais, respeitando a pontualidade para início
e término de cada tarefa.
 Respeito às individualidades e coletividade.
 Quanto a conservação de limpeza do ambiente no dia da gincana.
 Respeito ao espaço designado às equipes.
- O não cumprimento de qualquer item deste regulamento implicará na punição de 20 a 100 pontos
negativos a serem subtraídos do valor total dos pontos ou até mesmo a desclassificação da equipe (faltas
leves, médias e graves).
Aspectos Pedagógicos:
Art. 14º - Proporcionar a construção do conhecimento através da interdisciplinaridade e integração entre
estudantes, pais, professores e funcionários, visando desenvolver a criatividade, a inovação e
desempenho de todos os membros.
Da formação das Equipes:
Art. 15º - As equipes serão formadas pela divisão de todas as turmas de alunos do Colégio Soma. Serão
observados o número de alunos por turma, e divisão de professores por equipe.
Parágrafo Primeiro: As equipes serão identificadas pela Mascote e caracterizadas através de: bonés,
fitas, bandanas, balões, faixas, camisetas, cores ou outras formas claras de identificação no dia da
gincana.
Parágrafo segundo: Será permitida a migração para outra equipe, o aluno que quiser fazer parte da
equipe do irmão.
Art. 16º - Todos os estudantes matriculados no Colégio deverão participar da Gincana.
Art. 17º - Cada equipe terá como membros: estudantes e professores responsáveis.
Art. 18º - As equipes deverão eleger um professor coordenador.

Art. 19º - A apresentação da equipe deverá ser feita através de uma música, coreografia ou grito de
guerra, envolvendo o nome da equipe e o tema central da gincana.
Das Normas:
Art. 20º - As equipes deverão respeitar o regulamento da gincana.
 A ordem de participação das equipes em cada prova será obtida por sorteio antes da execução da
mesma, depois da primeira prova, fazer o rodízio entre as mesmas.
 Sempre que forem realizadas as apresentações para o cumprimento de tarefas, toda a equipe
deverá estar presente para a torcida. Não comparecendo ou não atendendo o chamado da Equipe
Organizadora, implica em perda de pontos.
 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, tarefas incompletas ou entregues fora do
horário estipulado.
 Explicar, antes da realização, o valor de cada prova.
 A cada desempate, as equipes deverão responder uma ou mais perguntas de conhecimento geral.
Tirar a pergunta da caixinha.
Do Regulamento das Atividades:
Art. 21º - Todas as atividades deverão ser realizadas no prazo previsto e determinado na tarefa e sob
supervisão de um professor que compõe a equipe.
Art. 22º - As atividades serão classificadas em:
 Provas antecipadas
 Provas surpresa
Art. 23º - Cabe à comissão julgadora decidir possíveis imprevistos surgidos no decorrer das tarefas.
Da escolha dos jurados:
Art. 24º - Os nomes dos jurados serão apresentados na abertura da Gincana, os quais não poderão ser
servidores nem colaboradores ativos e inativos (nem mesmo ex-servidores /colaboradores) do Colégio
Soma nem ter vínculo com nenhum membro das equipes.
Da Classificação:
Art. 25º - As equipes que somarem o maior número de pontos obterão a classificação de 1º, 2º e 3º
lugares, respectivamente.
Art. 26º - Alertamos aos participantes que a gincana, não é uma prova de vencedor; mas uma festa de
congraçamento, com alto sentido desportivo, social, cultural e familiar.
Parágrafo Único: Os professores de cada uma das equipes deverão portar-se como membros
pacificadores dos demais membros, orientando-os sempre pela boa convivência e a prática da
honestidade e respeito a todos envolvidos na Gincana.
Da Premiação:
Art. 27º - A última prova da Gincana deverá acontecer por volta das 11h e 20min. Assim que os resultados
forem computados, será divulgado o resultado da Gincana, considerando-se vencedora a equipe que tiver
somado o maior número de pontos no conjunto de todas as atividades e tarefas.
Parágrafo Único: De acordo com o resultado da Gincana, as equipes receberão os troféus de 1º, 2º e 3º
lugares.
1ºLugar- Atividade recreativa e um piquenique em um clube da cidade.
2º e 3º lugares – Atividade recreativa e um piquenique no Colégio Soma.
Das Disposições Gerais:
Art. 28º - As alterações deste regulamento que porventura venham a serem feitas pela Comissão
Organizadora serão comunicadas aos responsáveis pelas equipes,
até o dia 30-06-2019.
Observações:
Art. 29º - Este regulamento será disponível no site do Colégio: www.colsoma.com.br a partir do dia
18/06/2019.

