
 

Comunicado nº.: 24 
Segmento: Ensino Fundamental Anos Iniciais 
ASSUNTO: Gincana Minas 300 anos 
Belo Horizonte, 22 julho de 2020. 

“O verdadeiro amor e autêntica confiança são a base de todo o bom trabalho em equipe”. 
Santo Arnaldo Janssen 

 
Prezadas famílias, cordiais saudações! 
 
 Visando promover a integração e desenvolver as habilidades cognitivas, emocionais, 
físicas e sociais das crianças será realizada, nos sábados letivos, a partir do 25 de julho, a 
“Gincana Minas Gerais 300 Anos”. 
 A organização será realizada da seguinte forma: 
- As tarefas da gincana serão realizadas nos sábados letivos no turno da manhã a partir das 8h, 
nas seguintes datas: 
 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 
  5/9/2020 3/10/2020 7/11/2020 
25/7/2020 29/8/2020 19/9/2020 24/10/2020 21/11/2020 

 
• Os estudantes do 1º ano ao 5º ano são divididos em equipes, independente da idade da 

criança. 
• As equipes serão denominadas por cores: 

Equipe de cor AZUL – Professoras Responsáveis ( Mariana e Michelle ) 
Equipe de cor VERMELHA – Professoras Responsáveis (Kamila e Lisandra) 
Equipe de cor AMARELA – Professoras Responsáveis (Laura e Maria Teresa) 
Equipe de cor VERDE –  Professoras Responsáveis (Shirley e Cláudia) 

• Cada professor ficará responsável pela sua equipe e participará com elas das tarefas da 
gincana, independente da sua turma de origem. 

• A Coordenação, Orientação e os professores de Educação Física e a Bia (Laboratório e 
Museu), serão os árbitros das provas. Os professores especializados darão apoio às 
atividades. 

• As crianças poderão estar com uma blusa da cor da equipe durante a gincana.  
• As instruções da gincana e suas tarefas serão divulgadas pela organização na Sala de 

Orientação. 
• A cada sábado serão realizadas tarefas com a seguinte distribuição de pontos:  

10 pontos – a equipe que ficar em 1º lugar 
7 pontos – a equipe que ficar em 2º lugar 
5 pontos – a equipe que ficar em 3º lugar 
3 pontos – a equipe que ficar em 4º lugar 
Poderá, excepcionalmente, haver a distribuição de 1 ponto extra em determinada tarefa. 

• Os temas abordados serão: Ciência da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e 
Matemática 

• Os temas acima serão trabalhados através de atividades de: Conhecimentos Gerais, 
Movimentos, Lógica, Cultura, Ciências, Arte, Música 

Esperamos por vocês! 
Abraços cordiais,  

Equipe Pedagógica do Colégio Arnaldo Anchieta 
 


