
 
Brasília, 10 de maio de 2022. 

 

 

ESTA CHOVENDO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não pode faltar brinquedo para brincar. 
Não podem faltar histórias para escutar. 

Não pode faltar carinho e atenção – 

um mundo de magia e muita diversão...” 
Motivos para sorrir – Contação da Rua 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Sim, teremos GINCANA! 
É com muita alegria que o Colégio CIMAN informa que retomaremos as atividades presenciais da 

GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA – coordenadas pela equipe de educação física. Essa é uma 
oportunidade que aproveitamos para promover reflexões acerca dos sentidos e significados de atuar como 
cidadãos desde criança. Neste ano, daremos continuidade à essa reflexão e, também, destacaremos a 
importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Inspirados pelo tema ESTÁ CHOVENDO 
DIVERSÃO!, pretendemos oferecer diferentes momentos de brincadeiras coletivas e inspirar os alunos, por 
meio do resgate das brincadeiras, a vivenciar e lidar com diferentes sentimentos e atitudes.  

Além de provas desportivas e recreativas, as crianças serão convidadas a refletir sobre as várias 
oportunidades que temos no dia a dia para colocar em prática atitudes cidadãs. Elas serão convidadas 
também a agir por meio da realização de diferentes tarefas, brincadeiras e atividades envolvendo o 
exercício da cidadania no cotidiano infantil, tais como cumprimento efetivo e autônomo dos deveres de 
estudante; envolvimento em aspectos relacionados ao bem-estar social (respeito, cooperação, resolução 
de conflitos, gentileza) nos principais contextos em que está inserida – família/escola –; e, também, quanto 
ao interesse e a participação em ações voltadas para a responsabilidade social (atuação na comunidade). 

 

 GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA 2022 
 ESTÁ CHOVENDO DIVERSÃO! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1 – A gincana será realizada no período de 27/5 a 4/6 e envolverá os alunos do 1º ao 
5º ano. Todas as atividades do evento serão realizadas no período normal de aula e, 
também, no dia 4 de junho, sábado letivo especial, das 8h às 12h. A gincana será 
uma atividade interna, exclusiva para os alunos da escola.   
       A abertura oficial da gincana será marcada por um momento cívico, no dia 27/5, 
sexta-feira, data em que está prevista a entrega das camisetas aos participantes de 
cada equipe.       



      As atividades desportivas ocorrerão no período de 27/5 a 4/6, no horário da aula 
de educação física.  

2 – As turmas do 1º ao 5º ano foram divididas entre as cinco equipes. Os pontos 
alcançados por uma turma serão somados aos obtidos pela equipe em jogos, tarefas 
brincadeiras e atividades.  
      As camisetas de todas as equipes serão confeccionadas em malha de uma cor 
diferente para cada equipe.  

3 – Para participar das atividades, é necessário que os alunos estejam devidamente 
uniformizados com as camisetas da sua equipe, que serão confeccionadas por uma 
empresa especializada. As inscrições deverão ser feitas até o dia 12/5, próxima 
quinta-feira. O dinheiro referente à inscrição (R$ 33,00 – trinta e três reais) e a 
ficha, devidamente preenchida e assinada, devem ser encaminhados à professora 
regente até a data estipulada. É imprescindível a indicação – na ficha de inscrição 
– do tamanho da camiseta a ser usada pela criança na gincana. Para facilitar, 
camisetas de todos os tamanhos já estão à disposição dos alunos e familiares em um 
mural-varal, na entrada do piso térreo do bloco do Ensino Fundamental, para 
conferência do tamanho desejado.  

4 – Durante o período de realização da gincana, arrecadaremos itens que serão 
entregues a instituições carentes (os critérios para essas doações serão informados, 
por meio de circular, posteriormente). Cada equipe terá uma meta de arrecadação a 
ser alcançada.  

 
Contamos, mais uma vez, com o apoio e a colaboração dos senhores para o sucesso dessa 

atividade pedagógica. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 

Com amizade, 
 
 

 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

GINCANA CRIANÇAS PELA CIDADANIA 2022 

ESTÁ CHOVENDO DIVERSÃO! 
De 27/5/2022 – 4/6/2022 

  

 
Aluno(a): _______________________________________________ do ______ano _______   
 
 
Tamanho da camiseta do(a) aluno(a) 
 
INFANTIL (      ) 6  (        ) 8    (        ) 10 (        ) 12 
 
ADULTO  (      ) PP   (       )  P    (       )  M    (      ) G  

 
 
 

______________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
 
 

 

         Mally Santos 

SOE – Ensino Fundamental 


