GINCANA INTERDISCIPLINAR 2018
(GRUPO A)
Segundo o IBGE, o Brasil despeja mais de 30 milhões de toneladas de lixo por ano, de forma inadequada,
expondo os cidadãos ao risco de doenças. Esse é um dos maiores desafios da gestão pública no Brasil. Um
levantamento realizado pelo Tribunal de contas de Pernambuco em 2017, mostrou que o estado produz mais de
4,4 mil toneladas de lixo por dia. Mais de 100 cidades do estado de Pernambuco depositam seus lixos a céu aberto.
Analisando essa temática, o Geração Colégio e Curso irá promover uma gincana com proposta
fundamentada no PPP (Projeto Político Pedagógico) do Colégio, visando fortalecer as relações de respeito e
cooperação no espaço escolar, despertando o pensamento crítico e fortalecendo o compromisso social de cada
indivíduo como cidadão comprometido com a sociedade.
No desenvolvimento deste Projeto, os professores desenvolverão com os alunos conteúdos relacionados
à temática: “LIXO E CIDADANIA: UMA QUESTÃO DE AMOR AO MEIO AMBIENTE” propondo soluções viáveis para
a problemática e conscientizando a propagação dessas soluções dentro e fora da comunidade escolar.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL
Conscientizar os estudantes sobre a maneira correta de descartar o lixo, levando-os a refletirem os danos que o
descarte incorreto do lixo causa ao meio ambiente, oferecendo-lhes oportunidade de tomada de consciência e
mudanças de atitudes.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conhecer a origem do lixo;



Reconhecer os diferentes tipos de lixo;



Perceber o lixo como matéria prima na produção de outros objetos;



Promover educação ambiental dentro e fora do colégio;



Estimular os estudantes no processo de reutilização e reciclagem de materiais;



Compreender como é realizada a coleta seletiva;



Incentivar a leitura e pesquisa sobre a temática;



Oportunizar momentos de aprendizagem, através de atividades lúdicas;



Reconhecer a importância do trabalho em equipe e da união em uma atividade.

3. PÚBLICO ALVO
Estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
4. TEMPO DE EXECUÇÃO
Primeiro bimestre, porém poderá ser ampliado para todo ano letivo.
5. ÁREAS CURRICULARES ENVOLVIDAS
O projeto envolverá as áreas de Linguagem e códigos, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e
suas tecnologias e matemática.
6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO/METODOLOGIA
O projeto se desenvolverá em dois momentos: No primeiro momento os estudantes juntamente com os
professores farão várias leituras bibliográficas acerca do tema, em seguida desenvolverão maneiras de
conscientização da comunidade escolar quanto ao descarte correto do lixo:


Criação de cartazes de alerta;
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Confecção de objetos pedagógicos, utilizando materiais recicláveis;



Criação de paródias de conscientização ao descarte correto do lixo;



Montagem de um ponto de coleta lixo reciclável no Colégio;



Criação de um ponto de coleta de pilhas, baterias e óleo;



Organização de um livro de histórias sobre o lixo;



Rodas de conversa, fórum e seminários;



Criação de campanha para o descarte correto do lixo.

No segundo momento os estudantes participarão de uma disputa em grupos através de uma gincana com provas e
jogos pedagógicos que envolverão o tema trabalhado.
7. RESULTADOS ESPERADOS


Conscientização do descarte correto do lixo;



Prática do descarte correto do lixo dentro e fora da comunidade escolar;



Fortalecimento e propagação da consciência de preservar o meio ambiente;



Desenvolvimento do papel de um cidadão que cuida do meio ambiente.

REGULAMENTO
A gincana será dividida em 04 grupos dispostos da seguinte forma:
Grupo A

Educação Infantil

Grupo B

1° ao 4° Ano do Ensino Fundamental

Grupo C

5° ao 7° Ano do Ensino Fundamental

Grupo D

8° Ano do Ens. Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio

O grupo A será subdividido em 02 equipes que serão representadas pelas cores: Amarelo e Azul.
Os grupos B, C e D serão subdivididos em 04 equipes que serão representadas pelas seguintes cores: Amarelo,
Azul, Branco e Verde.
Cada equipe será coordenada por um ou mais professores conforme divisão a seguir:
Grupo A
(Educação Infantil)
Amarelo

Azul

Elane

Nathália

Mery e Cleide

Marília

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Cada aluno deverá procurar o professor coordenador da sua equipe para preencher o formulário indicando a
modalidade que irá participar.

1.2 A validação da inscrição será realizada na secretaria do colégio mediante o pagamento da taxa de R$ 5,00
(cinco reais).

-2-

2.
2.1
2.2
2.3

DA ÉPOCA E DOS LOCAIS.
A Gincana acontecerá nos dias 15 e 16 de março de 2018;
As provas acontecerão nas dependências do GERAÇÃO COLEGIO E CURSO;
Os alunos poderão usar acessórios que representem a cor da sua equipe (chapéu, fita, óculos vazado, arminho,
faixas, bexigas...).

As provas da gincana interdisciplinar estão divididas conforme as seguintes modalidades:
I PROVAS





Coleta seletiva das cores
Complete a música
Limpando o mar
Colocando árvores no pomar

1. DAS PONTUAÇÕES E REGRAS DE CADA MODALIDADE/CATEGORIA
Coleta seletiva
Cada equipe participará com 12(doze) integrantes;
Os integrantes das equipes deverão separar as bolinhas por cores e levar ao local indicado;
O local será indicado por círculo nas cores da coleta seletiva;
Cada equipe terá um tempo de 2 (dois)minutos;
Vence a equipe que realizar a separação das cores corretamente e no tempo estimado.
Pontuação – 20 pontos (1º lugar)

10 pontos (2º lugar).

Complete a música
Cada equipe participará com 10(dez) integrantes;
A música irá ser cantada, ao parar a canção os alunos deverão continuar cantando;
Marcará ponto a equipe que conseguir continuar a música.
Pontuação – 20 pontos (1º lugar)

10 pontos (2º lugar).

Limpando o mar
Cada equipe participará com 05(cinco) integrantes;
Os integrantes da equipe deverão limpar o mar que está poluído;
A equipe terá 2 (dois) minutos para realização da prova;
A equipe que limpar primeiro vence a prova.
Pontuação – 50 pontos
Colocando frutas no pomar
Serão 05(cinco) integrantes de cada equipe;
Será disponibilizado para cada equipe uma árvore de acordo com sua fruta;
Serão distribuídas para cada equipe 10 quantidades relacionada a dois tipos de frutas;
Os alunos terão 02 minutos para a realização da prova;
Os integrantes deverão colocar as frutas na árvore correta. Vence a prova quem terminar primeiro.
Pontuação – 50 pontos
Recife, 13 de março de 2018.
Geração Colégio e Curso.
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