
 
COLÉGIO PADRE JOÃO BAGOZZI- OURINHOS 

PASTORAL EDUCACIONAL BAGOZZIANA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

GINCANA MARELLIANA 2019 
Dias 25 e 29 de maio 

 
1) DOS OBJETIVOS: Comemorar a semana alusiva ao fundador da Congregação dos Oblatos de São José 
- SÃO JOSÉ MARELLLO, dinamizando nossa ação educativa de maneira concreta, oportunizando aos 
alunos a vivência prática da cooperação, organização, liderança, trabalho e espírito de equipe, o respeito às 
regras e adversários, promovendo a integração entre os alunos dentro dos valores cristãos.  
2) DA FORMA DE DESENVOLVIMENTO: Desenvolvida no formato de "PROGRAMA DE AUDITÓRIO", com 
atividades culturais, esportivas, artísticas, desafios e provas surpresas. 
3) DA PARTICIPAÇÃO E FORMAÇÃO DAS EQUIPES: As equipes serão formadas exclusivamente por 
alunos do Colégio Bagozzi. Será necessário um número de 06 equipes mistas (por sala e gênero), 
compostas de, MÍNIMO 05 e MÁXIMO 07 alunos cada equipe, para a realização da gincana.  
* No dia da gincana não será obrigatório vir uniformizado. 
** Não poderão ser utilizados qualquer tipo de fogos de artifício, sinalizadores ou produtos similares. 
4) DAS INSCRIÇÕES: As equipes devem preencher a ficha de inscrição e pagar a taxa de R$ 10,00 (Dez 
reais) por aluno inscrito. O nome da equipe poderá ser em português, inglês ou espanhol, não poderá ser 
de partidos político ou de grupos que tenham qualquer tipo de atitudes que desrespeitem a vida ou com 
significados de violência, agressividade ou palavrões. As equipes serão idenficadas por cores indicadas pela 
comissão, no ato de inscrição, através de sorteio. 
 
PRAZO PARA A INSCRIÇÃO - de 24 de abril a 20 de maio de 2019, na Sala da Pastoral Educacional.  
 
*A equipe que inscrever-se até o dia 30/04, ganha 200 pontos; até o dia 10/05, ganha 100 pontos; até o dia 
20/05 ganha 50 pontos.  
**Os Alunos participantes, devidamente inscritos, ganham 0,5 na N2(parte diversificada),  em todas as diciplinas. 

 

Não deixe para a última hora. (Quem se organiza antes, ganha mais pontos). 

 
5) NORMAS GERAIS E PROVAS: Estarão valendo somente as normas e tempos relatados abaixo, a ordem 
das provas poderá ser alterada no dia da gincana. Todos os materiais trazidos para o local da Gincana pelos 
participantes, como celulares, CD, relógios, carteiras, brincos, pulseiras, roupas, mochilas e etc.. são de 
inteira responsabilidade dos alunos.  

 As provas serão realizadas em duas etapas. A Saber: 

 

Dia 25 de Maio – Abertura da Semana Marelliana 

 

a) Desafios Esportivos: No dia da gincana, cada equipe deverá apresentar seus representantes!  
b) Prova da Corda Mista: Participantes: 8 ou 10 pessoas entre alunos e convidados (amigos, pais, 
educadores, familiares etc). Dois ou mais integrantes deverão bater a(s) corda(s) e os demais entrar e sair. 
A prova termina no momento em que o último participante tenha saído ou quando houver um erro. Os valores 
da prova serão divulgados no dia. Cada grupo executará a prova separadamente.  
c) Prova do Cabo de Guerra Misto: Cada equipe deverá se apresentar para cumprir a prova acompanhada 
de seus convidados que, somados à equipe, deverão totaliazr 10 integrantes. 

d) Prova do Circuíto: Cada equipe deverá apresentar um grupo de 6 PESSOAS, sendo 05 alunos e, se 
necessário, 01 convidado. A equipe deve buscar o máximo possível de igualdade de gênero.  
e) QUADRILHA CAIPIRA com a participação de convidados e um Educador: Cada equipe deverá 
apresentar uma quadrilha com no mínimo 06 casais (podendo ser homem vestido de mulher e mulher vestida 
de homem). Para completar os casais, poderão convidar pessoas de fora, mas a equipe deve compor a 
quadrilha. As músicas poderão ser sertanejas, gaúchas ou forró. Tempo de apresentação até 5 minutos. A 
equipe deverá trazer o Pen drive para ser testado até o dia 15/05 e ganhará um BÔNUS de 200 Pontos, 
(Pen drive não testado poderá não funcionar na hora, caso isto aconteça à equipe apresentará a coreografia 
sem a música). Pontuação: Participação na prova 100 pontos, Caracterização 100 pontos, coreografia 200 
pontos e participação do educador 100 pontos ( se conseguir o casal, 200 pontos).  
f) Prova do Patrocínio: Cada equipe deverá trazer um patrocínio no valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada 
um, com o nome da loja, empresa ou pessoa física patrocinadora, que será divulgada durante o evento. 
Serão aceitos somente três patrocínios por equipe. Pegar na Pastoral Educacional o documento próprio para 
a solicitação do patrocínio. Todo o dinheiro arrecadado dos patrocinadores, será revertido para a 



confraternização das equipes campeãs da MARELLIANA 2019. O patrocínio entregue até o dia 24/05 às 
18h, valerá 500 pontos, após esta data, até o dia de sua gincana (início), valerá 450 pontos.  
g) Prova da Torcida Organizada - Pontos que poderão decidir a gincana, pontuação no dia.  
* Em caso empate, a pontuação desta prova deverá decidir o rsultado final da Gincana Marelliana.  
Critérios avaliados pelos jurados: 
Grito de guerra ( paródia ); 
Animação;  
Organização; 
Criatividade (caracterização); 
Respeito.  
Observação: As provas acima poderão acontecer ou não, dependendo do andamento da gincana. 
Dependemos da organização e colaboração das equipes.  
 

Dia 29 de Maio 
 

h) Prova das Perguntas: Cada equipe deverá apresentar seus representantes quando solicitado para 
cumprir as provas: As perguntas serão sobre a vida, a obra e a congregação fundada por São José Marello 
e também sobre conhecimentos gerais e conteúdos das matérias do ano. O conteúdo sobre São José 
Marello será divulgado no site.  
i) Prova do Pensamento de São José Marello: Prova surpresa!!! Aguardem e fiquem ligados!  
 

j) Prova da Ação Social 1: DOAÇÃO DE SANGUE – Cada equipe deverá incentivar pessoas a doarem 
sangue. Cada doação deverá ser comprovada através: Foto no ato de doação com #bagozzimarello + 
#bagozziourinhos e comprovate do banco de sangue. Cada doação vale 150 pontos.  
 
k) Prova de Ação Social 2: EM PROL DE UM ASILO – A equipe deve arrecadar material de higiene pessoal 
em prol do Lar Santa Teresa Jornet, obedecendo a seguinte lista:  

 Fralda geriátrica: 02 pontos (por fralda); 

 Creme dental: 02 pontos; 

 Shampoo: 03 pontos; 

 Creme de barbear: 03 pontos; 

 Escova de dente: 05 pontos; 

 Hidratante: 05 pontos; 

 Talco: 07 pontos; 

 Lâmina de barbear: 07 pontos. 
*Se a equipe fizer a entrega no próprio asilo (orientado pela Pastoral Educacional) até o dia 27 de maio, ganha 
um bônus de 100 pontos. 

 
l) Prova de Ação Social 3: RECICLAGEM – As equipes devem fazer campanha de arrecadação de material 
reciclável (tampas pet, latinhas ou lacres de alumínio). A cada 3kg- 100 pontos. 
m) Desafio surpresa: Serão solicitados, no dia da gincana, objetos pessoais ou de uso comum. O aluno que 
apresentar marcará 10 pontos para sua equipe.  

 

ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO !!!!!!!! 

 
A) É proibido trazer: instrumentos de sopro ou percussão, spray, fumaças, fogos e buzinas de ar. As equipes 
infratoras serão penalizadas com a eliminação do aluno (suspensão no dia) e perda de pontos.  

B) Tirem suas dúvidas com seu professor, nas aulas de Educação Física e na PEB.  

C) As equipes que necessitarem realizar ensaios ou encontros fora das aulas de educação física no colégio, 
deverão marcar este horário diretamente na Sala da Pastoral.  

E) Os casos omissos ou não previstos nas provas ou neste boletim serão decididos pela Coordenação, 
Pastoral Educacional, Comissão responsável pela Gincana e pelos jurados no dia da prova.  
 
Observação: Qualquer alteração na ordem das provas, critérios e normas de participação que forem 
necessários serão informadas antes da realização de cada prova. Afinal, isto é uma GINCANA. Em caso de 
empate na contagem final dos pontos, será realizada uma prova surpresa extra.  

 
(Lembre-se! Precisa estar inscrito para participar. Convidados para as provas não podem ser alunos internos). 
 
PREMIAÇÃO: Para a equipe campeã será oferecido um passeio de confraternização.  
AGUARDEM AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES, VIA “RÁDIO” INTERNA OU NO SITE DO COLÉGIO.  

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


