
1ª TAREFA – INTEGRAÇÃO

A palavra integração tem origem no termo latim integratĭo. Trata-se da ação e efeito de integrar ou

integrar-se (constituir um todo, completar um todo com as partes que faltavam ou fazer com que

alguém ou algo passe a pertencer a um todo).

Então, galera do IF BAIANO, vamos lá! O momento é propício para integração, para isso mobilize,

convide o maior número de colegas para entrar nesse clima de alegria, de satisfação e emoção.

TAREFA:  Cada equipe deverá constituir a sua equipe com esse clima, interagindo com o maior

número de colegas do 1º, 2º e 3º ano (de todos os colegiados e subsequente).   

DIVULGAÇÃO: 17 de agosto às 08h. 

APURAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto às 12h.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A equipe que tiver maior quantidade de componentes das diversas

séries das Unidades acima citadas.

HORÁRIO: às 12h.

PONTUAÇÃO:     1º lugar: 1.000 (mil) pontos.          2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

                             3º lugar:    500 (quinhentos) pontos.
                     

2ª TAREFA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL: 

CONHECER E AUXILIAR UMA INSTITUIÇÃO DE APOIO

. 

Vamos fazer a nossa parte e doar alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal para

quem precisa.

TAREFA:  Cada equipe deverá escolher  uma instituição de caridade,  sendo esta  dedicada ao

cuidado do idoso ou da criança carente,  devidamente  registrada nos órgãos competentes  do

município  de  CATU.  Após  a  escolha,  deve  informar  o  nome  da  instituição  à  Comissão

Organizadora, até  dia 15 de agosto de 2016, para aprovação da mesma. A equipe então deve

arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, presentes na

lista entregue junto com as tarefas e fazer a visita à instituição escolhida e entrega dos itens,

documentando, através de fotos e filmagem, junto com representantes da escola.

DIVULGAÇÃO: 08 de agosto às 08h. 



APURAÇÃO DA TAREFA: No dia 16 de agosto às 16h.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Tarefa cumprida.

HORÁRIO de Entrega : às 12h.

PONTUAÇÃO: 1.000 (mil) pontos.

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

•        Vassoura de  piaçava: (04 unidades);

•        Sabão em barra: (30 unidades);

•        Rodo de borracha para puxar água: (04 unidades);

•        Lã de aço ( Bombril, Assolam, ...) pacote: (30 pacotes);

•        Sabão em pó, caixas de 500 g ou 1 kg: (30 kg);

•        Bucha para lavar pratos (30 unidades);

•        Detergente 500 ml a 2 l : (30 unidades);

•        Saco de pano para limpeza: (15 unidades);

•        Água sanitária 1 l : (25 unidades);

•        Sabonete: (30 unidades);

•        Pasta de dente 90g : (25 unidades);

•        Fralda geriátrica ou fralda infantil: (25 unidades).

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

•        Arroz pacote de 1 kg: (75 unidades ou 150 kg);

•        Feijão pacote de 1 kg: (75 unidades ou 100 kg);

•        Óleo de soja de 1 litro  / embalagem grande ( 25 litros );

•        Macarrão: pacote de 500g: (30 pacotes);

•        Açúcar pacote de 1 kg: (35 unidades ou 35 kg);

•        Leite integral de caixinha de 1 litro: (25 caixas);

•        Leite integral em pó 200g: (50 unidades).



3ª TAREFA – GRITO DE GUERRA

Vamos lá galera! Mostre o seu grito de guerra!

TAREFA:  Cada  equipe  deverá  apresentar  o  seu  grito  de  guerra,  executado  por  todos  os

componentes da equipe. Será permitido o uso de instrumentos musicais.

DIVULGAÇÃO: No dia 08 de agosto de 2016, às 09h.

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto 2016. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local da gincana.

HORÁRIO: Às 08h30min.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Tarefa cumprida.

PONTUAÇÃO: 1.000 (mil) pontos.

4ª TAREFA – PRÁTICA DE ESPORTES

Na 1º GINCANA DO IF BAIANO, nosso aluno tem que suar a camisa!

TAREFA: As equipes deverão levar uniformes completos (masculinos e femininos), para a prática

dos seguintes esportes: Natação; Futebol; Baleado; Corrida Rústica e Caça ao Tesouro. 

 

DIVULGAÇÃO: No dia 08 de agosto de 2016, às 12h.

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: entre às 8h e às 11h do dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local da gincana.

HORÁRIO: A ser divulgado.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A avaliação será feita, de acordo com o uniforme padrão de cada

modalidade esportiva.



PONTUAÇÃO:  1º lugar: 1.000 (mil) pontos. 2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

                             3º lugar:    500 (quinhentos) pontos.

                          

5ª TAREFA – DANÇA

Segundo Tavares, em seu livro Educação, corpo e arte (2005, p.93), existem indícios de que o

homem dança desde os tempos mais remotos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares

dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar os deuses, mostrar

força  ou  arrependimento,  rezar,  conquistar,  distrair,  enfim,  viver!  Com base  nessa  afirmativa,

vamos dançar!

TAREFA:  As equipes deverão apresentar uma coreografia, com duração de aproximadamente 8

minutos, realizada por,  no mínimo, 30 componentes, devidamente, caracterizados. As músicas

apresentadas abaixo serão sorteadas no dia 08 de agosto de 2016, pelos líderes das equipes.

SORTEIO E ORDEM DE APRESENTAÇÃO:

EQUIPE MÚSICA / INTÉRPRETE
01 É – GONZAGUINHA  

 BRASIL – CAZUZA

02 ALEGRIA ALEGRIA – CAETANO VELOSO  
QUE PAÍS É ESSE – LEGIÃO URBANA

03 VIDA DE GADO – ZÉ RAMALHO  
 ALAGADOS – PARALAMAS DO SUCESSO

04 AQUARELA DO BRASIL – GAL COSTA
SÚPLICA CEARENSE – O RAPA

DIVULGAÇÃO: No dia 08 de agosto de 2016, às 12h.

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto . 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: 15h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A avaliação será feita, de acordo com a organização, coreografia,

criatividade, sincronia e ritmo.

PONTUAÇÃO:  1º lugar: 1.000 (mil) pontos. 2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

                             3º lugar:    500 (quinhentos) pontos.



6º TAREFA - SHOW DO MILHÃO 

Vamos lá galera!!! Testar nossos conhecimentos. Essa prova será realizada por, apenas,

01 componente de cada equipe, onde responderão questões sorteadas variadas pelo jogo

SHOW do Milhão.  

DIVULGAÇÃO: No dia 17 de agosto de 2016, às 14h.

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: A ser divulgado.

CRITÉRIO  DE  JULGAMENTO:  A avaliação  será  feita,  de  acordo  com  a  permanência  do

componente até o último questionamento, devendo então ficar apenas 01 componente. 

PONTUAÇÃO:    1º lugar: 1.000 (mil) pontos. 2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

             3º lugar:    500 (quinhentos) pontos.

7º TAREFA - CORRIDA DE SACO

Testando nosso equilíbrio!  O componente  deverá  correr  com os pés dentro  do  saco,

mantendo o equilíbrio até a linha de chegada. O componente que cair será eliminado. 

DIVULGAÇÃO: No dia 17 de agosto de 2016, às 14h.

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: A ser divulgado.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Quem chegar primeiro na linha de chegada. 

PONTUAÇÃO:  1º lugar: 1.000 (mil) pontos. 2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

           3º lugar:    500 (quinhentos) pontos.

8º TAREFA - CORRIDA DA COLHER COM O OVO

Quem derruba primeiro o ovo? Galera, esse é o momento mais esperado, vamos correr

com o ovo na boca. 01 componente de cada equipe deverá levar até a linha de chegada o

ovo inteiro na boca, sem deixar cair. O primeiro que chegar sem derrubar o ovo vence a

prova.  



APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: às 15h30min, no dia 17 de agosto de 2016. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Quem chegar primeiro à linha de chegada. 

PONTUAÇÃO:  1º lugar: 1.000 (mil) pontos. 2º lugar:    700 (setecentos) pontos.

                          3º lugar:    500 (quinhentos) pontos

9º TAREFA - PARODIA

Cada equipe terá 30 minutos, para escrever uma PARODIA com o tema da gincana -

Diversidade e Cultura - que deverá ser apresentada aos jurados. 

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: às 15h30min,  no dia 17 de agosto de 2016. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A melhor letra a ser julgada. 

10º TAREFA - DANÇA DA LARANJA / PADRINHOS 

Chegou a hora dos padrinhos! Não é só abençoar, tem que rebolar! Deve-se formar um casal de

padrinhos, para dançar com a laranja, sem deixá-la cair. 

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 17 de agosto. 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: às 15h30min, no dia 17 de agosto de 2016. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Dançar todos os Ritmos  

11º TAREFA -  MISS E MISTER

Essa é a HORA! Vamos eleger a MISS e o MISTER IF BAIANO - CAMPUS CATU. 

APRESENTAÇÃO DA TAREFA: No dia 08 de agosto 2016.

LOCAL DA APRESENTAÇÃO: No local onde será realizada a gincana.

HORÁRIO: às 15h30min, no dia 17 de agosto de 2016. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O Mais Belo dos Belos e a Mais Bela das Belas.  


