REGULAMENTO – GINCANETEC 2017
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
A GINCANETEC é uma gincana com atividades que envolvem as turmas do ensino
médio e cursos técnicos da Etec Prof Idio Zucchi (sede, extensões e classes
descentralizadas).
A gincana é baseada em uma série de tarefas e atividades à serem realizadas pelas
turmas, cada tarefa ou atividade realizada possui uma pontuação. No final, a turma
classe com o maior número de pontos será a vencedora GINCANETEC.

2 - OBJETIVOS





Estimular a participação de alunos em atividades culturais;
Promover a integração escola/comunidade através de ações sociais;
Promover a integração entre os alunos da sede, extensões e classes descentralizadas;
Divulgar o Vestibulinho da Etec.

3 - RESPONSÁVEIS





Comissão Designada pela Direção;
Coordenadores de Cursos;
Coordenadores de Projetos;
Resp. pelas Relações Institucionais.

4 - PERÍODO
A GINCANETEC acontece de 11/09 a 10/11/2017 (arrecadação de pipoca e brinquedos,
valem somente, até dia 09/10/2017).

5 - AS ATIVIDADES








Arrecadação de Pipoca Doce (em prol ao Evento do Dia das Crianças realizado pelo
Quim Moreira);
Arrecadação de Brinquedos (Casa da Criança - Irmã Crucifixa);
Doação de Sangue (hemocentro local);
Atividade Cultural (os alunos poderão gravar um vídeo com alguma apresentação
artística: musical, teatro, dança, dublagem, paródia, etc);
Doação de Livros e Gibis (biblioteca da Etec);
Divulgação do Vestibulinho (nas ruas e eventos);
Divulgação do Banner do Vestibulinho (redes sociais).
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6 - PONTUAÇÕES DAS ATIVIDADES
Tarefas / Atividade
Arrecadação de Pipoca Doce

Pontuação
7 Pontos (cada)

Arrecadação de Brinquedos

150 Pontos (cada)

Doação de Sangue

200 Pontos (cada)

Atividade Cultural

Divulgação do Banner do Vestibulinho

150 Pontos (+ 1
ponto por
visualização)
500 Pontos

Doação de Livros e Gibis

50 pontos (cada)

Bônus

2000 pontos

Observação
Arrecadações até dia
09/10/2017
Arrecadações até dia
09/10/2017
Obrigatório trazer declaração
comprovando a doação
Confira as regras para
atividade cultural*
Para a turma com o maior
número de alcance. Confira
as regras para Divulgação
Banner**
A doação deve ser aprovada
pela bibliotecária da Etec.
Para a turma vencedora da
arrecadação das pipocas e
brinquedos

* REGRAS ATIVIDADE CULTURAL






A turma poderá produzir um vídeo cultural, com duração máxima de 3 minutos. Pode
ser uma apresentação musical, teatro, dança, dublagem, paródia, etc;
Serão vetados vídeos que ultrapassem o tempo limite ou conteúdo inadequado;
Os vídeos deverão ser entregues dia 10 de outubro de 2017;
Caso o vídeo esteja dentro dos padrões especificados, o mesmo será postado pela
comissão organizadora no Youtube da escola;
A contabilização das visualizações no Youtube será finalizada no dia 10 de novembro,
às 15h.

** DIVULGAÇÃO BANNER DO VESTIBULINHO
 Cada turma deverá compartilhar um banner com informações referentes ao
Vestibulinho. A Etec criará um banner para cada turma sala com a identificação canto
inferior direito;
 O Banner estará disponível na página oficial da Etec Professor Idio Zucchi na rede social
Facebook, a partir do dia 03 de outubro de 2017, para compartilhamentos;
 O Compartilhamento deverá ser em modo público;
 A pontuação será contabilizada baseado no número de alcance que a publicação
conseguir (dado fornecido ao administrador da página pelo facebook) e será divulgado
no final encerramento da gincana;
 É vetado o compartilhamento por perfis fakes, compartilhamentos privados ou em
grupos vazios. Caso identificado alguma irregularidade nos compartilhamentos, a turma
será penalizada em 1000 (mil pontos) por irregularidade;
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7 - PREMIAÇÃO
1) Recreação - a turma que arrecadar mais brinquedos e pipocas terá uma manhã de
recreação e almoço, dia 11/10/2017 na Casa da Criança – Irmã Crucifixa, com
brincadeiras, confecção de bexigas personalizadas, pintura facial, entre outras
atividades com as crianças.
Obs.: Será vencedor neste item a turma que obtiver maior pontuação (somando brinquedos
e pipocas);
2) Sessão de Cinema ou Valor Correspondente - a turma vencedora com a pontuação
geral no final da gincana terá direito à uma sessão de cinema ou valor correspondente
(dia e horário à ser definido com a turma).

