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1º. INTERBAGOZZI

 
Para quem achou que nossa SECOBA iria passar em branco se enganou, estamos aqui e

neste ano diferentão vamos ser diferentões também! Não poderemos infelizmente estar em
quadra disputando cada jogada, cada ponto, vibrando e vivendo a rivalidade sadia do esporte e
tudo de bom que ele pode nos ensinar. Vamos estar reunidos sim e vocês serão desafiados a
cumprirem os desafios propostos de maneiras diferentes, cada um na sua casa, mas unidos
enquanto turmas, colégios e congregação, com um único objetivo que é a Celebração.

 
       Os objetivos do evento são: celebrar a vida, confraternização e a integração entre os

dois colégios, Bagozzi Curitiba e Bagozzi Ourinhos, dinamizando nossa ação educativa
de maneira concreta e oportunizando aos alunos a vivência prática da cooperação,
organização, liderança, trabalho e espírito de equipe, respeito às regras e adversários.
Promover a participação ativa de alunos, familiares, educadores e comunidade das
unidades educacionais em uma competição recreativa, esportiva e cultural.
 

       Da Participação: Todos os alunos dos dois colégios estão automaticamente inscritos e
poderão participar do evento.
 

       Dos Desafios: Serão propostos diversos Desafios envolvendo os alunos, onde poderão
participar familiares e professores na realização quando solicitado.
 

       Da Forma de Desenvolvimento: As turmas das duas unidades devem cumprir os
Desafios que serão propostos, recebendo a pontuação total ou parcial de acordo com a
realização (completa ou não) e a entrega da atividade no prazo definido. Para cada
encontro por ano teremos um Link de acesso que será divulgado. Os vídeos devem ser
identificados com as turmas e postados entre os dias 14 e 16 de outubro no
Instagram, marcando os perfis dos dois colégios para que todos os participantes
visualizem as postagens, (@colegio.bagozzi e @bagozzi_ourinhos). Fiquem ligados
nas informações!

 
       Da Premiação: Para cada ano em disputa teremos uma equipe campeã e os alunos

receberão um certificado digital de participação do evento. Todos os alunos inscritos na
Secoba terão direito de participar do passeio de confraternização na chácara do colégio
com data a ser definida no próximo ano.

 
Período QUARTA

14/10
QUINTA

15/10
SEXTA
16/10

Manhã
8h às 12h

Encontro das turmas dos
6º. Anos

Encontro das turmas dos
1º. Anos

Encontro das turmas dos
8º. Anos

Tarde
14h às 18h

Encontro das turmas dos
7º. Anos

Encontro das turmas dos
2º. Anos e 3º.Anos

Encontro das turmas dos
9º. Anos

 

 
 
 
DESAFIOS:

 
A)  Desafios da Dança: Cada equipe deverá montar um vídeo com uma apresentação de até



dois minutos (2´) com a participação de no mínimo 05 alunos (as). As coreografias podem
ter a participação de pais, mães ou irmãos, e os alunos deverão estar com a camiseta do
colégio para sua identificação os demais podem ou não estar caracterizados. O vídeo
deverá ser postado no Instagram e marcado os perfis dos dois colégios para que todos os
participantes visualizem as postagens, (@colegio.bagozzi e @bagozzi_ourinhos). Este
ano o estilo de música será o Rock Anos 60, 70 ou 80. Atenção: Músicas que façam
qualquer tipo de apologia às drogas, violência, sexo ou discriminação de qualquer
natureza não serão avaliadas. Pontuação: Participação na prova 100 pontos,
Caracterização 100 pontos e Classificação de 1º, 2º lugares e demais colocações (100, 80
e 60 pontos). Lembrando: sem aglomeração, cada aluno deverá participar da sua
casa.
 

B)   Desafio da Atividade Física: Aguardem o dia da sua atividade (encontro das turmas)
onde eles serão apresentados. Muitos desafios e emoções vêm por aí!
 

C)   Desafio dos Talentos: Cada equipe deverá montar um ou dois vídeos de 1 minuto no
máximo com algum de seus integrantes apresentando o seu talento! Sejam criativos
naquilo que melhor sabem fazer! Este Desafio será apresentado ao vivo também no dia
do encontro das turmas de cada ano e não apenas no vídeo, se preparem! Pontuação:
Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos e Classificação de 1º, 2º

lugares e demais colocações (100, 80 e 60 pontos). Os vídeos devem ser postados no
Instagram e marcado os perfis dos dois colégios para que todos os participantes
visualizem as postagens, (@colegio.bagozzi e @bagozzi_ourinhos). Lembrando: sem
aglomeração, cada aluno deverá participar da sua casa.

 
D)  Desafios Surpresas dos Professores: Cada unidade escalará os professores para

representá-la nos desafios que serão propostos. Podem ficar tranquilos parceiros, tudo
coisa fácil de realizar! Quem me conhece sabe que não vou colocar ninguém em apuros
ou vou? Pontuação: Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos.
Lembrando: sem aglomeração, cada professor deverá participar da casa.

 
E)   Desafio Culinário: Cada equipe deverá apresentar um vídeo de um minuto e meio

(1`30``) de uma de suas famílias cumprindo o desafio culinário, que deverá ser filmado em
suas etapas: Apresentação da receita do prato, separação dos ingredientes, fases da
elaboração, apresentação do prato pronto, degustação pela família e para finalizar é
lógico! Quem vai lavar a louça toda? Atenção famílias, ótima oportunidade para fazer com
que seu filho (a) prove alimentos diferentes e lave a louça. O vídeo deverá ser postado no
Instagram e marcado os perfis dos dois colégios para que todos os participantes
visualizem as postagens, (@colegio.bagozzi e @bagozzi_ourinhos). Pontuação:
Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos de acordo com o prato.
Lembrando: sem aglomeração, cada família deverá fazer o vídeo na sua casa.

 
F)   Desafio das Emoções: Cada participante deverá realizar em sua casa com seus

familiares este momento muito importante de fala, de escuta, de carinho e de abrir o
coração aos demais. Diga o que está te alegrando, entristecendo, angustiando,
motivando, ... ! Desenhe ou eleja um símbolo que melhor representa a sua família após
realizarem este desafio. Cada turma deverá apresentar no mínimo 5 símbolos, valendo 50
pontos cada um. Importante identificar a sua turma. No dia será indicado para onde deve
ser enviado.

 
G)  Desafio do Outubro Rosa: Cada equipe deverá montar dois modelos de marcadores de

livros físicos com a temática de conscientização e prevenção do Câncer de Mama. Cada
marcador entregue no dia do encontro das turmas, a equipe marcará 50 pontos. No dia
será indicado para onde deve ser enviado.

 
H)  Desafios das Eleições: Cada equipe deverá ter um candidato para Prefeito, que deverá



realizar seu discurso de 2 minutos no máximo, apresentando sua plataforma de governo
aos eleitores. Pontuação: Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos.

 
I)     Desafios Surpresas: No dia do encontro das turmas teremos os desafios surpresas, que

serão apresentados e cada turma deverá escolher seus representantes para cumprir!
 

J)     Desafio dos Objetos: No dia do encontro das turmas teremos o desafio dos objetos que
serão solicitados e os participantes devem apresentar de acordo com o que for pedido!

 
K)  Desafios do Conhecimento: No dia do encontro das turmas teremos o desafio do

conhecimento e cada turma apresentará seus representantes!
 
       Atenção: Durante o feriado que vêm pela frente aproveite para descansar,

carregar suas energias, viver sua família e nos encontraremos do dia 14/10 em
diante. Bom Feriado!

 
       Os casos omissos: Todas as questões que neste documento não estiverem

contempladas serão resolvidas e decididas pela Coordenação de Educação Física e
Direção dos Colégios.

 
SECOBA 2020 – VENHA PARTICIPAR, INTERAGIR, COMPETIR E SE DIVERTIR!

VOCÊ E SUA TURMA ESTÃO SENDO DESAFIADOS A FAZEREM O SEU MELHOR!
 

“Busque sempre a perfeição em tudo, até nas pequenas coisas.” (São José Marello).


