
Regulamento da Gincana – Festa JULINA e Dia do Estudante 2013 

Membros da Comissão: Zé Análio, Patrícia (Artes), Márcia Bernal, Rafael e Lisiane. 

Objetivo: estimular a participação e a interação entre membros das equipes através de atividades 
recreativas, culturais e com finalidade também de apoiar projetos da APP do CA/UFSC.  

Etapas, equipes e resultado: 

- A gincana acontecerá em dois momentos: Festa Julina e Dia do Estudante.  

- Cada turma da Escola será considerada uma equipe.  

- O resultado parcial referente à etapa da Gincana na Festa Julina será anunciado pela Comissão da 

Gincana, após reunião da Comissão Organizadora.  

- Para a etapa do Dia do Estudante, aguardar regulamento específico. 

Etapa da Festa Julina 

Data e horário da Festa Julina: 6/7/2013, das 15h às 20h. 

Tarefas: para esta etapa teremos três tarefas.  

1) Entrega do kit completo de produtos -300 pontos 

O kit deverá ser entregue até o dia 28/6, (18h) em local a ser indicado posteriormente pela Comissão da 
Gincana.  

Componentes do kit (um kit por turma):  

1 bolo (forma: 40cmx28cm, entregar no dia da 
festa);   

1 torta salgada (forma: 40cmx28cm, entregar no dia 
da festa);  

50 copos de 200 ml de isopor para quentão;  

10 litros de suco de uva integral;  

1 pacote de canela em pau de 100 g;  

1 pacote de cravo de 100 g;  

1 kg de açúcar;  

1 pote de paçoca (tipo tablete quadrado) com 50 
unidades;  

1 pote de pé de moleque com 50 unidades;  

1 caixa de doce de abóbora (coração) 12 unidades; 

25 brindes adequados para pescaria (para crianças 
de até 12 anos);  

50 copos plásticos de 300 ml; 

2 pacotes de guardanapos; 

4 latas de milho (180g);  

4 latas de ervilha (180g);  

4 pacotes de batata palha(140g);  

1 pote de maionese (500g);  

 

 



2) Cesta Decorada (até 2 cestas) para sorteio no Bingo: 2 latas de doce em conserva, 2 quilos de 
alimentos não perecíveis (menos sal), 1L de óleo vegetal, 1 geleia, 2 pacotes de biscoito, 3 potes plásticos 
para guardar alimentos, 1pano de prato, 1 utensílio de cozinha (ex. caneca, abridor de latas ou garrafas, 
porta-guardanapo). Pontos: 100 cada 

3) Conjunto de decoração: exatamente 12 metros de bandeirinha (conforme modelo )  e 10 balões 
artesanais – O conjunto deverá ser entregue até o dia 28/6, às 18h em local a ser indicado 
posteriormente pela Comissão da Gincana. Pontos: 50 cada 

3) Apresentações culturais -  300 pontos 

3.1) As apresentações ocorrerão por segmento: EF Séries Iniciais, EF Séries Finais e Ensino Médio. 

3.2) Apenas nas apresentações culturais as turmas poderão se juntar por série, formando equipes 
culturais.  As equipes culturais poderão ser formadas por seus familiares, professores/servidores, 
estagiários ou ex-alunos do CA.  

3.3) Cada equipe cultural deverá ser formada por, no mínimo, 20 integrantes de cada turma que a 
constitui. Deve haver, também, ao menos um(a) professor(a) padrinho/madrinha por apresentação.  

3.4) As apresentações culturais serão avaliadas pela comissão julgadora durante a festa. 

3.5) As inscrições deverão ser entregues na Coordenação de Eventos até o dia 28/06/2013, da seguinte 
forma: arquivo digital (musical) da apresentação cultural; lista dos integrantes da apresentação com 
identificação (aluno, pai, professor, técnico administrativo, ex-aluno...); duração da apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado Importante: 

Esclarecimentos sobre o regulamento da gincana:  

As bandeirinhas devem ser confeccionadas em TNT, nas cores azul, amarelo, verde e vermelho, nessa ordem. E 

devem seguir o tamanho e espaçamento conforme o modelo entregue em sala de aula. 

As apresentações culturais serão avaliadas pelos jurados quanto à: coreografia, organização, figurino, ocupação do 

espaço durante a apresentação, criatividade e originalidade. As equipes são livres quanto à escolha da temática, 

porém devem considerar a adequação ao ambiente escolar. 

A entrega dos itens (kit, cesta e conjunto de decoração) ocorrerá, em um único momento, no dia 28/06 e deverá 

ser feita por, no máximo, 4 integrantes de cada turma. 

Atenciosamente,  

Comissão Organizadora 

 


