
 

IV Ecogincana do IF Sertão Pernambucano - Campus Serra Talhada 

REGULAMENTO 

1. DEFINIÇÃO E FINALIDADE 
 

1.1.  A IV Eco Gincana é um evento do IFSertãoPE Campus Serra Talhada, parte da VI Semana do Meio Ambiente. 

1.2. Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas que regem a IV Eco Gincana do IFSertãoPE Campus 

Serra Talhada. 

2. TEMA 

2.1. “Uma só Terra” – Viver de forma sustentável em harmonia com a natureza! 

3. OBJETIVOS 

    3.1. Mobilizar a comunidade através de uma competição sustentável, resgatando valores de preservação e 

conservação ambiental. 

    3.2. Desenvolver o espírito de competição como atitude positiva e enriquecedora da formação do indivíduo. 

    3.3.  Exercitar o espírito de liderança, motivação e cooperação. 

    3.4. Ser um instrumento de difusão do conhecimento e das práticas adequadas e continuadas em relação ao meio 

ambiente. 

4. NORMAS 

4.1. Serão considerados os seguintes aspectos disciplinares: 

4.1.1. Respeito e aceitação dos colegas nas equipes; 
4.1.2. Responsabilidade por danos materiais quando causados pela equipe, bem como primazia pela harmonia 

na sua equipe e das equipes entre si. 
4.2. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, tarefas incompletas ou entregues fora do horário 

estipulado. 

4.3. As despesas que porventura surgirem na gincana para realização das tarefas serão de responsabilidade de cada 

equipe. 



4.4. As sugestões e/ou reclamações deverão ser encaminhadas pelos líderes de equipe e repassadas, por escrito, 

para análise da Comissão Organizadora. 

4.5. Todos os alunos deverão estar uniformizados, sendo obrigatório o uso da camiseta escolar ou de roupas nas 

cores preestabelecidas pelas equipes. A equipe perderá 10 pontos por aluno que não respeitar essa regra. 

4.6. Os alunos deverão ser pontuais e assíduos durante a realização das provas. Cada equipe será responsável pela 

organização e limpeza do espaço de realização das tarefas no dia da gincana, podendo perder 50% dos pontos  

quando do não cumprimento deste item. 

4.7.  Só terão acesso ao local de cumprimento das tarefas os alunos devidamente inscritos nas equipes. 

5. REALIZAÇÃO 

     5.1. A IV Ecogincana será iniciada dia 08 de junho de 2022 e finalizada dia 11/08/22. 

     5.2. A IV Ecogincana acontecerá na quadra poliesportiva do Campus Serra Talhada do IFSertãoPE das 13 às 18 horas.  

     5.3. As equipes, serão formadas por quantidades equivalentes de componentes de acordo com as turmas do ensino 

médio.  Sendo 7 equipes, uma formada pelas turmas da tarde (1B, 2B e 3B) e as outras 6 equipes compostas pelas 

turmas do 1A, 1C, 2A, 2C, 3A e 3C.  

  5.4. Este ano serão abordadas 7 temáticas de acordo com o tema geral “Uma só Terra” – Viver de forma sustentável 

em harmonia com a natureza!: água, reciclagem, energias renováveis, resíduos sólidos, biodiversidade da Caatinga, 

mudanças climáticas e agricultura familiar. Cada equipe sorteará um destes temas para ser trabalhado.  

    5.5. Todos os membros da equipe deverão confeccionar crachás para que no dia estejam devidamente identificados. 

    5.6. A formação das equipes na gincana implicará a aceitação do presente regulamento, não cabendo qualquer 

recurso por parte dos participantes, sendo soberana a decisão da Comissão Organizadora. 

6. TAREFAS 

     6.1. As tarefas e as respectivas pontuações serão elaboradas pela Comissão Organizadora e entregues, por escrito, 

aos líderes de cada equipe.  

     6.2. A gincana terá tarefas com pontuações diferenciadas, que buscarão avaliar o espírito de equipe, a dedicação, 

o companheirismo e a preocupação com a melhoria do ambiente local. 

     6.3. Vencerá a equipe que somar, ao final da competição, o maior número de pontos obtidos nas tarefas 

executadas. Em caso de empate entre duas ou mais equipes, o desempate será feito através do sorteio de uma das 

tarefas já realizadas durante a gincana. Vencerá quem conquistar o maior número de pontos na tarefa sorteada. 

Persistindo o empate, prosseguirá o sorteio até chegar a um vencedor. Somente concorrem no sorteio as equipes 

envolvidas no empate. 

     6.4. As tarefas executadas serão avaliadas por jurados qualificados e idôneos, convidados pela Comissão 

Organizadora, cujo julgamento será soberano e irrecorrível.  

     7. PENALIDADES 

     7.1. A Comissão Organizadora vetará a participação da equipe que: 

 7.1.1. Utilizar material de propaganda contendo alusões que atentem contra a moral e os bons costumes, ou 

que, utilizarem meios ilícitos para conseguir realizar as atividades. 



 7.1.2. Tentar prejudicar outra concorrente, comprometer o andamento normal da gincana, tentar pressionar 

a Comissão Organizadora, ou prejudicar os trabalhos de julgamento. Nestes casos a equipe poderá sofrer penalidades, 

desde a perda de pontos até a desclassificação, de acordo com a gravidade das faltas. 

  7.2. As equipes, em que os participantes comprometerem o bom andamento das aulas da turma devido à gincana, 

estarão sujeitas a punições com perda de pontos. 

 7.3. Os membros das equipes que forem pegos sujando o campus, deixando seus resíduos de embalagens ou restos 

de alimentos, entre outros, em locais inapropriados nas áreas comuns perderão 10 pontos. Todas as equipes serão 

comunicadas dessa penalidade, além da comissão, os assistentes de alunos ajudarão na fiscalização. Quando houver 

denúncia, esta será apurada e a equipe infratora penalizada. Porém, as equipes que não cometerem este tipo de 

infração receberão 30 pontos extras no dia da gincana. 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 8.1. A divulgação dos resultados será feita logo após a contagem de pontos no término da Ecogincana.  

10. PREMIAÇÃO 

    10.1. A equipe vencedora será premiada com uma viagem. A atividade recreativa será realizada em data a combinar, 

observando o não prejuízo das atividades escolares, com o local a ser definido pela Comissão Organizadora.   

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

    11.1.  Casos omissos referentes a este regulamento e a Ecogincana serão resolvidos pela Comissão Organizadora em 

assembleia com os líderes de todas as equipes.  

 

RELAÇÃO DE TAREFAS PREVIAMENTE DEFINIDAS 

 

1- SÃO JOÃO SUSTENTÁVEL 

Tarefa 1 

❖ A tarefa consiste nas equipes organizarem o São João 2022 do campus, de acordo com a distribuição de tarefas 
entre as equipes, priorizando o reaproveitamento de materiais, como também a utilização de materiais 
recicláveis. 

❖ As equipes terão até o dia 15/06/22 para ornamentarem o campus, quanto ao som no horário do intervalo 
será durante todo o mês de junho, e para as atividades de brincadeiras e venda de comidas o cumprimento 
dessa tarefa será no dia do São João. 

❖ Pontuação: 100 pontos por cada tarefa cumprida (Ornamentação e Venda de Comidas Juninas). 
❖ Distribuição de atividades entre as equipes: 

 

1A -Equipe azul – Responsável pela ornamentação do refeitório e produção da faixa da rainha e rei do milho. 

1C - Equipe Amarela - Responsável pela ornamentação do refeitório e pelo som durante o mês de São João na hora do 
intervalo. 

2A - Equipe Vermelha - Responsável pela ornamentação do hall de entrada e da fogueira. 

2C - Equipe - Verde  - Responsável pela ornamentação do hall de entrada e da fogueira. 



3 A - Equipe Branca - Responsável pela ornamentação das portas dos diversos ambientes do campus (administração, 
banheiros, laboratórios, auditório, biblioteca…), pelas brincadeiras (cupido, pescaria, etc) no dia de São João. 

3C - Equipe Roxa - Responsável pela ornamentação do hall de entrada e da fogueira, e pelas brincadeiras no dia de 
São João. 

1, 2 e 3B - Equipe Laranja - Responsável pela ornamentação do espaço de frente aos laboratórios, DAP, DG, e pelo  
som durante o mês de São João na hora do intervalo. 

OBSERVAÇÃO: TODAS AS EQUIPES SERÃO RESPONSÁVEIS PELA VENDA DE ALIMENTOS JUNINOS NA FESTA DE SÃO 
JOÃO DO CAMPUS QUE SERÁ DIA 22/06/22.  

Tarefa 2 

❖ A tarefa consiste em cada equipe criar e decorar uma moldura para tirar fotos na noite de São João.  
❖ Pontuação: 100 pontos pela tarefa cumprida.  
❖ As molduras de cada equipe serão postadas no instagram do Campus para votação, a mais votada terá um 

acréscimo de 30 pontos. 
 
 

Tarefa 3 
 

❖ A tarefa consiste na caracterização de um casal matuto, que será avaliada pela comissão. 
❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida. As sete melhores equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 

premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro, quarto, 
quinto, sexto e sétimo lugares, respectivamente. 
 
 

2 - RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET  

❖ A tarefa consiste na retirada de garrafas pet da natureza. Garrafas de qualquer tamanho deverão ser coletadas 
e entregues limpas e organizadas em sacos/sacolas transparentes, para que sejam pesadas.  

❖ O objetivo da prova é instigar a consciência ecológica da comunidade escolar através de uma linguagem 
simples e direta, que destaca a importância da educação ambiental e estimula a formação de atitudes para a 
modificação de práticas nocivas ao meio ambiente. 

❖ Cada equipe deverá entregar 50 Kg de garrafas pet, devidamente limpas e embaladas. 
❖ As garrafas pet deverão ser entregues no dia 09 de agosto de 2022 até as 12h, na sala de aula nº (a definir). 

No ato da entrega será feita a pesagem e conferência das embalagens, devendo estar presente um dos líderes 
de cada equipe para a conferência. 

❖ Pontuação: 100 pontos pela tarefa cumprida. 
 

3 - ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

❖ A IV Ecogincana no IFSertãoPE também possui um foco social. Diante disso, a tarefa requer a arrecadação e 
composição de cestas básicas que serão doadas às famílias carentes que moram em bairros carentes da 
cidade. 

❖ A prova tem o objetivo de mobilizar os estudantes no combate à fome e conscientizá-los quanto aos 
problemas relacionados à escassez de alimentos. 

❖ As cestas deverão ser organizadas e individualizadas em sacos/sacolas transparentes e entregues no dia 09 de 
agosto de 2022 até as 12h, na sala de aula nº (a definir). 

❖ Os produtos das cestas deverão ter VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES a contar da data da entrega desta 
tarefa. 

❖ Cada equipe deverá entregar 13 cestas completas contendo os itens abaixo. 
❖ Pontuação: Ganharão 100 pontos as equipes que cumprirem a tarefa. 
❖ Cada cesta deverá conter os seguintes itens nas quantidades determinadas:  

 



- 2 Kg de arroz; 1 Kg de feijão; 1 Kg de farinha de mandioca; 1 Kg de açúcar; 1 Kg de sal; 1 pacote de macarrão 

(500g); 2 pacotes de flocos de milho (500g); 2 pacotes de leite em pó (200g); 1 pacote de café (250g); 1 pacote de 

biscoito salgado (500g); 1 lata de óleo (900 ml); 1 pote de margarina (500g); 1 lata de sardinha (125g). 

4 - ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS 

❖ A IV Ecogincana Campus Serra Talhada do IFSertãoPE também possui um foco social. Diante disso, a tarefa 
requer a arrecadação de brinquedos que serão doados a creches do município. 

❖ Cada equipe deverá entregar 100 brinquedos (brinquedos menores de 10 cm não serão válidos) em bom 
estado de conservação, não faltando partes e não apresentando extremidades que possam proporcionar risco 
às crianças que os recebam. 

❖ A prova tem o objetivo de mobilizar os estudantes para a ampliação da solidariedade e propiciar a crianças 
carentes ou em tratamento diversão com brinquedos doados. 

❖ Os brinquedos deverão ser entregues no dia 09 de agosto de 2022 até as 12h, na sala de aula nº (a definir). 
❖ Pontuação: 100 pontos pela tarefa cumprida. 

 

5 - ARRECADAÇÃO DE ROUPAS 

❖ A IV Ecogincana Campus Serra Talhada do IFSertãoPE mantendo o foco social, estabelece a tarefa que requer 
a arrecadação de roupas de tamanhos variados que serão doadas a famílias carentes do município. 

❖ Cada equipe deverá entregar 150 peças de roupas em bom estado de conservação, limpas e dobradas 
(preferencialmente passadas). As roupas deverão estar separadas entre crianças e adultos. 

❖ A prova tem o objetivo de mobilizar os estudantes para a ampliação da solidariedade e para o estabelecimento 
do compromisso social perante as pessoas carentes financeiramente. 

❖ Serão entregues no dia 09 de agosto de 2022 até as 12h, na sala de aula nº (a definir). 
❖ Pontuação: 100 pontos pela tarefa cumprida. 

 

6 - DOAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS  

❖ Continuando o foco social da IV Ecogincana Campus Serra Talhada do IFSertãoPE, também temos a tarefa de 
arrecadação de livros paradidáticos, a serem doados para a biblioteca do campus. 

❖ Cada equipe deverá doar 30 livros, em bom estado de conservação. 
❖ Serão entregues no dia 09 de agosto de 2022 até as 12h, na sala de aula nº (a definir). 
❖ Pontuação: 100 pontos pela tarefa cumprida. 

 

7 - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E CONFECÇÃO DE ESTANDARTE (de acordo com o tema sorteado) 

❖ A equipe deverá confeccionar um estandarte (60 x 80 cm), utilizando material reciclável, contendo o nome 
da equipe, que deverá ser exposto para a identificação do grupo no dia de lançamento da gincana (08/06/22) 
e durante a gincana (11/08/22). 

❖ Cada equipe deve compor seu grito de guerra, que será apresentado no dia de lançamento da gincana 
(08/06/22) e durante a gincana (11/08/22). 

❖ Serão avaliados os quesitos: Originalidade do nome da equipe, criatividade do grito de guerra, beleza do 
estandarte e harmonia do grupo. 

❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida. As sete melhores equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 
premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro e quarto 
lugares, respectivamente. 
 

8 - CONFECÇÃO DE ROUPA E ACESSÓRIO ECOLÓGICO (de acordo com o tema sorteado) 

❖ As equipes deverão confeccionar roupas e acessórios utilizando material reciclável.  
❖ Deverá ser confeccionada uma roupa feminina e uma masculina. 
❖ Vale a criatividade, o bom gosto, a harmonia e a beleza das peças confeccionadas. 



❖ As roupas serão apresentadas em um desfile que acontecerá no ato da gincana. Cada equipe escolherá os 
membros para desfilar. 

❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida. As sete melhores equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 
premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro e quarto 
lugares, respectivamente. 
 

9 – CELEBRIDADES PRESTIGIAM A ECOGINCANA (de acordo com o tema sorteado) 

❖ As equipes deverão caracterizar um membro da equipe como uma celebridade nacional ou internacional. 
Este membro deverá permanecer todo o tempo da competição caracterizado, demonstrando simpatia e 
animando a torcida. Prezando o respeito e espírito competitivo saudável. 

❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida. As sete melhores  equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 
premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro e quarto 
lugares, respectivamente. 
 

10 – APRESENTAÇÃO CULTURAL COM TEMÁTICA AMBIENTAL (de acordo com o tema sorteado) 

❖ Cada equipe deverá fazer uma apresentação de dança ou teatral, de acordo com sua temática que foi 
sorteada. 

❖ Será levado em consideração a harmonia da apresentação, a caracterização dos participantes e a forma como 
o tema é apresentado. 

❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida.  As sete melhores equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 
premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro e quarto 
lugares, respectivamente.  
 

11 - CONFECÇÃO DE CARTÃO 

❖ Cada equipe deverá confeccionar um modelo de cartão contendo mensagem afetuosa para que cópias, 
juntamente com as cestas básicas, sejam entregues às famílias carentes (cada cesta deve ter um cartão e no 
dia da gincana deve ser entregue um cartão a cada jurado).  

❖ O cartão deve conter o logotipo do IFSertãoPE campus Serra Talhada e o nome da equipe. 
❖ Serão avaliados os quesitos: Estética, criatividade e qualidade da mensagem. 
❖ Os cartões serão exibidos e julgados no ato da gincana. 
❖ Pontuação: 15 pontos pela tarefa cumprida. 

 

12 – A EQUIPE QUE TROUXER MAIS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS SUBSEQUENTES E SUPERIORES 

❖ Nesta prova, as equipes deverão antecipadamente convencer alunos dos cursos subsequentes e superiores a 
se fazerem presentes no dia da gincana, pelo menos na hora desta prova. 

❖ Pontuação: 30 pontos pela tarefa cumprida.  As sete melhores equipes (eleitas pelos jurados da gincana) serão 
premiadas com adição de mais 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5 pontos para primeiro, segundo, terceiro e quarto 
lugares, respectivamente. 

 

13 - ALGUMAS TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS NO ATO DA ECOGINGANA, SERÃO DIVULGADAS NO MÍNIMO COM 24H 

DE ANTECEDÊNCIA. 

14 – AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DIA DA ECOGINCANA TERÃO SUA PONTUAÇÃO DIVULGADA COM 

ANTECEDÊNCIA, COM A FINALIDADE DE DAR CIÊNCIA A TODOS. 

 

 

 


