
 

Brasília, 8 de junho de 2022. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades da nossa gincana CRIANÇAS PELA CIDADANIA – ESTÁ CHOVENDO 

DIVERSÃO! estão a todo vapor.   

 

Nas aulas de arte, as crianças já realizaram uma prova de criação artística, sob a 

orientação do professor Márcio. Em breve, as belíssimas produções de cada turma serão 

expostas nos murais externos das salas. Todas as turmas marcaram pontos para a sua 

equipe. Preparem-se para uma chuva colorida de criatividade e arte. As produções que 

mais se destacaram, na análise de um júri técnico (arte) da escola, serão expostas na 

parede de vidro da sala de comunicação eletrônica.  

 

Hoje, em sala de aula, conversamos sobre algumas atitudes e habilidades relacionadas à 

Postura de Estudante. Nos dias 9 e 10 de junho (quinta e sexta), realizaremos, em sala de 

aula, um trabalho de autoavaliação e representação gráfica desses aspectos.  

 

Todas as equipes têm-se dedicado muito na realização das provas durante as aulas de 

educação física. Também se têm organizado para o cumprimento das metas da prova de 

arrecadação de itens para doação a instituições assistenciais do DF. No placar com a 

pontuação das equipes, é notório o envolvimento de todas elas e a competição está 

disputadíssima. 



 

 

Além das provas nas aulas de educação física, preparamos outras provas relâmpago 

surpresa para alegrar os últimos dias da nossa gincana. Algumas delas serão realizadas 

na escola, com o apoio dos professores, e outras deverão ser feitas em casa, com o apoio 

da família, e postadas nas salas de aulas virtuais, na plataforma Google Classroom.  

 

                            PROVAS ESPECIAIS – RELÂMPAGO SURPRESA  

                               

             

Listamos a seguir um resumo das provas relâmpago para os momentos finais da nossa 

Gincana Crianças pela Cidadania. Os regulamentos detalhados das provas a serem 

realizadas em casa serão postados no Classroom.  

 

 CHUVA DE DIVERSÃO COM A PROFESSORA REGENTE DE TURMA  
 
I) Prova a ser realizada na escola – produção e envio (via Classroom, sala de educação 
física, até 9/6, quinta-feira) de uma foto (na horizontal, com o celular deitado – pode ser selfie) 
da professora regente de turma realizando, na escola, uma atividade divertida, juntamente 
com os estudantes, durante o período da gincana.    
 
II) Prova a ser realizada em casa (pela professora) - produção e envio (via Classroom, sala 
de educação física, até 9/6, quinta-feira) de uma foto (na horizontal, com o celular deitado) da 
professora regente de turma, usando a camiseta do uniforme da gincana, realizando uma 
atividade divertida fora da escola.   
   

 CHUVA DE TECNOLOGIA DIVERTIDA  
Prova a ser realizada em casa (pelos estudantes, podendo contar com a participação dos 
familiares) – composição de um acróstico ou anagrama com o nome da equipe de cada 
estudante. Essa atividade será postada na sala de aula de comunicação eletrônica e deverá 
ser realizada no Classroom, até 10/6, sexta-feira. 
 

 CHUVA DE DIVERSÃO COM A FAMÍLIA    
Prova a ser realizada em casa (estudante e família) – produção e envio (via Classroom, sala 
de educação física, até 10/6, sexta-feira) de uma foto temática (tirar a foto na horizontal, com 
o celular deitado – pode ser selfie). Na produção dessa foto, toda a criatividade será muito 
bem-vinda! O estudante e seus familiares deverão produzir uma foto inspirada no tema da 
gincana desta edição: ESTÁ CHOVENDO DIVERSÃO!. O(a) estudante deverá aparecer na 
foto  usando a camiseta de uniforme da gincana.  

 



 

 POSTURA DE ESTUDANTE     
Essa prova, de caráter formativo e reflexivo, será construída com a participação ativa dos 

estudantes, sob orientação dos professores regentes de sala, por meio da construção de um 

gráfico, no dia 9/6, quinta-feira, e de uma atividade de autoavaliação, no dia 10/6, sexta-feira. 

Bons valores, atitudes e habilidades farão parte das discussões coletivas em todas as turmas 

no contexto dessa prova. Serão temas dessa prova: gentileza nas relações interpessoais, 

envolvimento, respeito, interesse, execução de qualidade – fazer o melhor que puder, 

organização, compromisso com os estudos, responsabilidade (com tarefas de casa, 

materiais, cumprimento de prazos, assiduidade, pontualidade), deslocamentos na 

escola, manutenção da higiene no ambiente coletivo, cuidado consigo e com o outro 

(protocolos de prevenção à covid-19, prevenção de acidentes), resolução de conflitos, 

diálogo, comunicação gentil, respeito, cooperação, empatia, solidariedade, 

cumprimento de regras (uso do uniforme, pontualidade etc.). A produção do gráfico 

referente aos critérios – assiduidade e responsabilidade (material completo), 

pontualidade, tarefas de casa e uso do uniforme – será convertida em pontos para a 

equipe. Cada quadrinho pintado no gráfico vale 1 ponto, de acordo com os critérios. O aluno 

que conseguir pontuação para pintar todos os 5 quadrinhos da coluna do gráfico receberá 5 

pontos extras, podendo cada participante marcar até 10 pontos para sua equipe.   

 

Desde já, agradecemos, mais uma vez, a colaboração dos senhores no estímulo e no 

apoio necessários à participação efetiva de seu (sua) filho(a) nessas provas. 

 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Com amizade, 

 

 

 

, 

             Mally Santos 

   SOE – Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


