
1 ª  G INCANA  DE  
INTEGRAÇÃO DO IFRS  

CAMPUS ALVORADA

CADERNO DE TAREFAS
CHEGOU A HORA! 

PARA AQUELXS QUE TOPARAM ENTRAR NA BRINCADEIRA, AGORA 
É A HORA DE LEVAR A SÉRIO. 

AQUI ESTÃO AS PRIMEIRAS TAREFAS DA GINCANA.  
QUE TODOS TENHAM SUCESSO EM SUA EXECUÇÃO, 

LEMBRANDO QUE NO FINAL DESSA GINCANA NINGUÉM PERDE, 
TODOS GANHAM, ATRAVÉS DOS PROJETOS QUE REALIZAREMOS 

COM O LUCRO DA FESTA JULINA DO DIA 07/07. 

ATENÇÃO EQUIPE: 

ANTES DE COMEÇAR AS 
TAREFAS, LEIA COM 

ATENÇÃO AS FOLHAS DE 
ORIENTAÇÕES. 



LEIA COM ATENÇÃO: 
 

1º - SEMPRE QUE NECESSÁRIO CONSULTE O REGULAMENTO DA GINCANA, NA PÁGINA 
DO CAMPUS. CASOS OMISSOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PELO(A) 

COORDENADOR(A) DA EQUIPE PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA QUE TERÁ ATÉ 
24H ÚTEIS PARA DIRIMIR TAIS DÚVIDAS. 

 
2º- A COMISSÃO ORGANIZADORA DA GINCANA É SOBERANA SOBRE QUALQUER 

ASSUNTO QUE SE RELACIONE A ESTA ATIVIDADE. AINDA QUE ALGUMAS PESSOAS 
QUE COMPÕEM A COMISSÃO DA GINCANA TAMBÉM ESTÃO NA COMISSÃO DA FESTA 

JULINA, UMA COISA NÃO SE SOBREPÕE A OUTRA. 
 

3º - TODO O MATERIAL ARRECADADO PELAS EQUIPES SERÁ DESTINADO À FESTA 
JULINA E O EXCEDENTE SERÁ DESTINADO A ENTIDADES CARENTES, EM NOME DAS 
EQUIPES PARTICIPANTES DA GINCANA. A PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORRERÁ NO 

INICIO DO 2º SEMESTRE DE 2018. 
 

4º - A PONTUAÇÃO SERÁ ATUALIZADA PERIODICAMENTE E INFORMADA PELA 
COMISSÃO NO MURAL DA GINCANA. PORTANTO, SEMPRE OBSERVEM A DATA DA 

ÚLTIMA INFORMAÇÃO ANTES DE QUESTIONAR A PONTUAÇÃO DA EQUIPE. 
 

5º - A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS É DE RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE. 
NESSE SENTIDO, SALIENTAMOS QUE: 

 
A) TAREFAS QUE ENVOLVAM A CRIAÇÃO AUTORAL DEVERÃO SER REALIZADAS 

EXCLUSIVAMENTE PELOS MEMBROS DA EQUIPE, SALVO INFORMAÇÃO EM 
CONTRÁRIO EXPRESSA NA PRÓPRIA TAREFA. 

B) TAREFAS DE ARRECADAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE, PORÉM NÃO 
HÁ IMPEDIMENTO QUE AS EQUIPES RECEBAM A APOIO NA FORMA DE 

DOAÇÃO/COLABORAÇÃO DE MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA OU EXTERNA, 
DESDE QUE NÃO SE CARACTERIZEM ABUSO DE PODER ECONÔMICO DE QUALQUER 

FONTE.OU FORMA. 
 

6º EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ ADMITIDA A INTERFERÊNCIA DE MEMBROS 
EXTERNOS À COMUNIDADE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA GINCANA, SEM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA. BEM COMO, NÃO SERÁ PERMITIDO 

QUALQUER TIPO DE PROPAGANDA DE CUNHO POLÍTICO PARTIDÁRIO, ATITUDES OU 
DECLARAÇÕES RACISTAS, SEXISTAS, HOMOFÓBICAS OU OUTRAS QUE POSSAM 

CAUSAR DESCONFORTO OU QUE VENHAM A MANCHAR A BOA IMAGEM DE ALGUÉM 
OU DA INSTITUIÇÃO. 

 
 



Boa Sorte a todxs!

ATENÇÃO EQUIPE: 

ANTES DE COMEÇAR AS TAREFAS, 
LEIA COM ATENÇÃO A SEGUNDA 
FOLHA DE ORIENTAÇÕES... POIS, 

QUEM AVISA AMIGO É

 
NESTE CADERNO CONSTAM AS TAREFAS GERAIS, TAREFAS BÔNUS E 
TAREFAS DE ARRECADAÇÃO. ESSAS ÚLTIMAS SÃO EXTREMAMENTE 

IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA NO DIA 07/07. ELAS 
GARANTIRÃO A NOSSA ARRECADAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, 

POSSIBILITARÃO QUE POSSAMOS PREMIAR E EXECUTAR OS PROJETOS 
DEFENDIDOS PELAS EQUIPES. POR ISSO, MANTENHA NELAS O FOCO PRINCIPAL. 

 
 

TAREFAS EM QUE ESTIVER PREVISTO O ENVIO POR EMAIL, DEVERÃO SER 
ENCAMINHADAS NO PRAZO ESTABELECIDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM 

O NOME OU Nº DA TAREFA E NOME DA EQUIPE, SOMENTE PARA O SEGUINTE 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:   EVENTOS@ALVORADA.IFRS.EDU.BR. HAVENDO 

NECESSIDADE DE ENVIO DE FOTOS ESTAS DEVERÃO SER ENVIADAS COMO 
ANEXO. 

 
 
 

DÚVIDAS DEVERÃO SER SOLUCIONADAS PESSOALMENTE PELO (A) 
COORDENADOR(A) DA EQUIPE JUNTO À  
COMISSÃO ORGANIZADORA DA GINCANA: 
ADRIANA, CLAUDIA OU JOANA (GABINETE); 

ADEMILDE OU GIZELE (ENSINO); 
CAROLINE (SALA 208 - COORDENAÇÕES) E NILO (DAP - T.I.)  

 
 

NUNCA DEIXE PARA TIRAR DÚVIDAS NA ÚLTIMA HORA, POIS ISSO PODERÁ 
PREJUDICAR A EXECUÇÃO DA TAREFA POR PARTE DA SUA EQUIPE. A COMISSÃO 

ORGANIZADORA DA GINCANA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR ORIENTAÇÃO 
ERRADA REPASSADA POR QUALQUER SERVIDOR ESTÁVEL, PESSOAL 

TERCEIRIZADO OU PESSOA DA COMUNIDADE QUE NÃO FOR MEMBRO DA 
REFERIDA COMISSÃO. 

 



Tarefa nº 1
ESPALHANDO A NOVIDADE...

TAREFA:  
Colocação de cartaz de divulgação da Festa Julina na comunidade – até três (03)
por equipe. 

DETALHAMENTO: 
Colocação de até três (03) cartazes A4 por equipe, em locais públicos. Deverá
ter identificação do local e autorização do proprietário 

OBSERVAÇÕES:  
Comprovação deverá ser feito através: 
1. Envio de 1 foto que identifique o local onde foi colocado (enviar para email
eventos@alvorada.ifrs.edu.br, informando equipe e data. 
2. Autorização para colocação do cartaz assinada por responsável (entregar para
um dos membros da comissão) 
3. Materiais: Os cartazes deverão ser retirados pelo(a) Coordenador(a) da
Equipe no Gabinete, a partir das 10h de segunda-feira 25/06. 
As autorizações encontram-se anexas ao presente Caderno e apenas 1 cópia
será fornecida para cada equipe. 

DATA/PRAZO: 
A tarefa deverá ser cumprida até às 23h59min do dia 02/07/2018 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
20 pontos por cartaz colocado. 

  

Todo mundo sabe da importância de 
tornar o Campus Alvorada cada vez mais 
conhecido pela comunidade. 
Assim como também é importante que o 
2º arraiá do IF, seja um grande sucesso! 

 Por isso a 1ª tarefa será ampliar a 
 DIVULGAÇÃO da nossa festa, colocando 
 cartazes em locais de grande circulação 
 de pessoas. 

Vale: comércio, órgãos públicos, etc. Não vale: colocar em 
paradas de ônibus, postes, muros, etc (até porque é 
proibido), muito menos dentro do Campus... 



Tarefa nº 2
ENTRANDO NO CLIMA...

Comida típica, música e alegria não podem faltar nos 
festejos juninos. Mas para um arraiá ser bom de 

verdade, é preciso caprichar na decoração. O colorido 
das bandeirinhas deixam o arrasta-pé ainda mais 

animado...   
Tá chegando o dia da nossa Festa Julina e o Campus 

Alvorada precisa entrar no clima... 
 

TAREFA:  
Confeccionar bandeirinhas para ornamentação do Campus (pátio e área coberta):
cada equipe deverá preencher 30 metros de fio, com bandeirinhas típicas das
festas juninas para a decoração do Arraiá.  

DETALHAMENTO: 
As bandeirinhas deverão ser confeccionadas usando folhas de revistas ou jornais. 

OBSERVAÇÕES:  
1. Cada bandeirinha deverá manter uma distância máxima de 5 cm entre elas. 
2. As dimensões de cada bandeirinha deverá corresponder ao modelo a ser
fornecido pela Comissão Organizadora da Gincana. 
3. Se a equipe optar por utilizar os dois tipos de materiais, as bandeirinhas de
revistas e de jornais não poderão ser misturadas e sim colocadas em "trechos"
contínuos, de um ou de outro material. 
4. As bandeirinhas deverão ser entregues já presas (coladas, e não grampeadas)
em fio barbante, também fornecido pela comissão organizadora. 
5. Cuide para que não amassem ou grudem umas nas outras. 
6. A fixação das bandeirinhas ficará a cargo da Organização da Festa. 

DATA/PRAZO: 
A tarefa deverá ser cumprida até às 17h do dia 02/07/2018 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
3 pontos por metro de bandeirinhas de revistas 
2,5 pontos por metro de bandeirinhas de jornal 



Somos de todas as tribos, todas as cores, todas 
as flores e todos os amores. Nossa diversidade está por aí, por todos os 
cantos,  corredores, salas, redes, espaços. Por essa diversidade, o Campus 
Alvorada traz sua marca,  contestadora e revolucionária. É uma beleza 
só...basta olhar. 
Então vamos de Sebastião Salgado: "Você não fotografa com sua máquina. 
Você fotografa com sua cultura"  
Mas como nem todo mundo é aluno de Processos Fotográficos, essa tarefa 
não será um concurso de melhor foto, mas sim, de sensibilidade e 
popularidade, com um recorte ideológico da igualdade e pertencimento. 

Tarefa nº 3

TAREFA: Tirar uma foto de uma cena do cotidiano do Campus com foco em promover
a diversidade e o respeito às diferenças no Campus. Importante que seja o registro
de uma cena do dia-a-dia e não uma foto posada. Esta fotografia será divulgada na
página oficial do Campus no Facebook e terá uma pontuação pelo cumprimento da
tarefa e um bônus pelas curtidas que receber.  

DETALHAMENTO: 
Cada equipe deverá participar com apenas uma fotografia celebrando a diversidade
do Campus em seus diversos aspectos, devendo ser atual e inédita. Ela deverá  ser
enviada para o email oficial da Gincana, para ser publicada no perfil de Facebook do
IFRS Campus Alvorada.  
Toda a foto enviada será pontuada, porém receberá uma pontuação bônus a
fotografia com maior número de curtidas ou reações exclusivamente na página oficial
do Campus no Facebook, não contando compartilhamentos.   
As fotos irão ao ar juntas na manhã do dia 02/07/2018 e a computação das curtidas
na página se dará às 12h do dia 06/07/2018 

OBSERVAÇÕES:  
1. Será desclassificada a fotografia que apresente elementos de machismo, racismo,
homofobia ou qualquer forma de preconceito, bem como de apelo sexual. 
2. Não valerá usar de qualquer estratégia, tal como pagar ou oferecer brindes, etc.,
para aumentar curtidas. 
3. Observem para que a foto registre preferencialmente alunos e servidores. Caso
venha a fotografar outra pessoa, tome cuidado de pegar a assinatura do responsável
na autorização de uso da imagem (vide anexo). 

DATA/PRAZO: Envio da foto até às 16h do dia 01/07/2018 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
100 pontos pelo envio da foto.   
50 pontos para a foto mais curtida 

MOSTRA TUA CARA



Escutou o apito? É que lá vem mais um desafio: 
De artista e louco todo mundo tem um pouco. Essa máxima nunca foi tão 
verdadeira, como em tempos de celular com câmera e redes sociais. 
O desafio é criar um vídeo relacionado ao tema da Festa Julina deste ano: 
"2º Arraiá do IF: ô trêm bão dimais", que salienta essa capacidade do Campus 
Alvorada de acolher a todas as "tribos" e sempre ter lugar para mais um no 
vagão...  Então: Luz, Câmera... Claquete! 

Tarefa nº 4

TAREFA: Gravar um vídeo de curta duração ressaltando aspectos positivos do
Campus Alvorada e trabalhando em cima do tema da Festa Julina deste ano"2º Arraiá
do IF: ô trêm bão dimais" 

DETALHAMENTO: 
Será aceito apenas 1 (um) vídeo por equipe, podendo ser documentário ou ficção e
ter duração mínima de 1' e máxima de 1'30" 
Os vídeos podem ser captados em qualquer formato e devem ser enviados para o
email oficial da Gincana,  impreterivelmente até as 14h59min do dia 06/07/2018. 
Todos os vídeos deverão ter "classificação indicativa livre". 
Havendo condições técnicas e a critério da Comissão Organizadora da Festa, os
vídeos poderão ser apresentados durante a festa julina para o público presente. 

OBSERVAÇÕES:  
1. O IFRS Campus Alvorada não se responsabiliza por qualquer despesa decorrente
produção dos vídeos. 
2. Os participantes somente poderão apresentar obras inéditas de sua autoria,
concordando que estas, em conjunto e/ou isoladamente, poderão ser objeto de
reprodução e utilização pelo IFRS em qualquer meio e processo de comunicação ao
público. 
3. Os participantes estarão integralmente cientes e de acordo com todos os termos e
condições do regulamento da gincana sem ressalvas de qualquer espécie, cientes,
inclusive, de que as utilizações futuras de suas obras cinematográficas, não
ensejarão a seus autores qualquer pagamento, remuneração e/ou compensação, a
qualquer tempo e título. 
4. Os participantes, ao efetuarem a entrega de suas obras, garantem que as mesmas
não violam direitos de terceiros, notadamente direitos autorais, conexos e de
imagem, e que todas as autorizações necessárias para garantir a não violação de tais
direitos foram devidamente obtidas e que se encontram em seu poder. 
5. Será desclassificado o vídeo que apresente elementos de machismo, racismo,
homofobia ou qualquer forma de preconceito, bem como de apelo sexual.  
6. Será critério da Comissão Organizadora da Gincana julgar o aceite ou não do
vídeo. 

DATA/PRAZO: Envio do vídeo até às 14h59min do dia 06/07/2018 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 150 pontos pelo envio e aceite do vídeo. 

ô trêm bão dimais



Tarefa nº 5

TAREFA:  
As equipes deverão elaborar, a partir de materiais recicláveis (pneus e ou pets), 01 puf colorido
ou decorado para ser utilizado no Campus, nas áreas de convivência. 

DETALHAMENTO: 
O puf elaborado para essa tarefa, será doado ao Campus e ficará livre para o uso de todos e
todas.  
A elaboração do puf poderá contar com apoiadores externos da equipe (familiares, etc), tendo
em vista a necessidade eventual de manejo de ferramentas e materiais de corte, a fim de
preservar a integridade física. 
A equipe deverá fazer um pequeno cartaz (tamanho de uma folha A4), identificando a equipe e
descrevendo a técnica usada, tipo e quantidade de material utilizado, bem como os aspectos
positivos ao planeta pelo destino correto dado para esses materiais. 
 Receberá pontuação bônus a equipe que registrar por meio de fotos o processo de fabricação
do puf: no máximo 3 fotos mostrando o antes, o durante e o depois, que deverão ser enviadas
ao email oficial da gincana até a data da entrega da tarefa. 
Não será julgado a qualidade estética do puf e sim os critérios sustentabilidade, criatividade e
segurança para o uso. 

OBSERVAÇÕES: 
A arrecadação do material necessário será por conta de cada equipe.  
O puf poderá ser elaborado no Campus ou fora deste, mas deverá ser entregue no Campus no
prazo previsto. Caso a execução ocorra no Campus, deverão ser observadas questões de
segurança, bem como evitar danos ao patrimônio e, após o uso, deixar o espaço limpo e
organizado. 
A Comissão não se responsabilizará pela guarda de materiais ou ferramentas que as equipes
venham a trazer para a execução dos projetos. 

DATA/PRAZO: Entrega do puf finalizado até 19h do dia 06/07/2018. Fotos com envio dentro do
mesmo prazo. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 150 pontos pelo puf pronto + 10 pontos bônus por foto
enviada 

Para não dizer que não falei de...       
"Caminhando e cantando e seguindo a canção..."                  
estes são os versos iniciais da música "Prá não dizer que não 
falei das flores", de Geraldo Vandré. Essa música inspirou toda 
uma geração que sonhou (e ainda sonha) com dias melhores: mais tolerância, 
garantia dos direitos e mais cuidado com o planeta. 
E para não dizer que não falamos disso, o desafio agora é RECICLAGEM!!  
Esse tema dialoga com sustentabilidade, criatividade, disposição para 
aprender e ensinar as novas gerações, que podemos fazer diferente (hora de 
sair da zona de conforto para ganhar algum conforto). 
As equipes deverão colocar a mão na massa  para criar pufs de pneus ou 
garrafas pets que serão usados pela comunidade do Campus. 
Sustentabilidade, criatividade, imaginação e segurança (o produto final não 
poderá ter rebarbas, fios, pontas, etc. que possam vir a machucar quem use)  
são os critérios para a pontuação. 



TAREFA:  
Cada equipe deverá produzir 25 (vinte e cinco) potinhos, nas medidas informadas
pela Comissão Organizadora, a partir de garrafas pet de 2 litros. 

DETALHAMENTO: 
A garrafa deverá ser cortada em torno de 08 centímetros a partir de sua base, A
equipe deeve tomar cuidado para que os potes não fiquem com rebarbas ou pontas
que possam machucar alguém. 
As garrafas deverão ter aparência de novas e devidamente higienizadas.  

OBSERVAÇÃO:  
A arrecadação do material necessário será por conta de cada equipe. Na produção 
desses itens, os mesmos cuidados em relação ao uso de ferramentas cortantes e a 
limpeza do local citados na tarefa anterior deverão ser observados, caso a tarefa
seja desenvolvida no Campus. 

DATA/PRAZO: Entrega até às 19h do dia 04/07/2018  

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 40 pontos pela entrega dos 25 potes (só
pontuará a entrega do número total dos itens) 

Atenção: o material restante da garrafa poderá ser usado para material decorativo 
para a festa e render uns pontinhos a mais para a equipe. Veja a tarefa bônus
opcional. 

 
As garrafas PET têm sido utilizadas pela indústria desde 1980, causando um 

grande impacto ao meio ambiente, levando mais de 400 anos para se 
degradar. Felizmente, elas podem ser recicladas tanto para as indústrias 
têxtis como para fabricação de novas garrafas de plástico. Quando não é 

possível reciclar, pode-se reutilizar e é isso que uma artista tcheca tem feito 
brilhantemente. Veronika Richterová corta, aquece, torce e descontrói 

garrafas pet para transforma-las em incríveis esculturas. Inspirada pela 
natureza, sua arte inclui esculturas de cactos, flores e animais...(in 
https://www.joiadecasa.com.br/pet-art-de-veronika- ritchterova/) 

 
Mas não se preocupem: ninguém vai pedir para fazerem uma obra de arte... 
Queremos é dar uma lição de economia e sustentabilidade na nossa festa 
julina, por isso vamos precisar de "copinhos" feitos com garrafa pet, para 

servir o pinhão, por exemplo. Desta forma, protegemos a natureza e 
economizamos nos copinhos plásticos descartáveis.   

Tarefa nº 6



1ª Tarefa bônus opcional

TAREFA:  
Produzir móbile (s) colorido(s) ou decorado (s) com o material restante das garrafas
utilizadas na tarefa nº 06, limitado ao número de 25. 

DETALHAMENTO: 
A escolha do material usado para colorir/decorar o(s) móbile(s) é livre para as
equipes. Quanto mais sustentável, melhor. Não será fornecido nenhum tipo de
material por parte da Comissão. 

OBSERVAÇÃO:  
A arrecadação do material necessário será por conta de cada equipe. Na produção
desses itens, os mesmos cuidados em relação ao uso de ferramentas cortantes e a
limpeza do local, caso sejam produzidos no campus, conforme anteriormente
mencionado. 

DATA/PRAZO:  
Entrega até às 19h do dia 06/07/2018 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
3 pontos pela entrega de cada móbile entregue. 

 
 

Sobrou garrafa no fim do potinho??? 
 

Pois é. A tarefa nº 6 fez a equipe cortar 25 garrafas. O que 
fazer com o que sobrou disso, colocar para a coleta seletiva? 

Até pode ser. Ou não. Vocês decidem. 
Se quiserem mais uns pontinhos extras, a equipe pode usar a 
parte que sobrou para produzir mais itens de decoração da 

festa julina:  que tal pintar algumas destas partes que 
sobraram das garrafas PETs, cortá-las em espiral e pendurá-las 
como móbile? Ficam graciosas e dando aquele ar mais festivo 
podem enfeitar o nosso arraiá. As fotos são auto-explicativas: 

(in http://duduartsinfa 
ntil.blogspot.com/2010 

/07/mobile-com- 
garrafa-pet.html 

(in https://garatujadeideias.wordpress.com/201 
5/05/29/festa-junina-decoracao/ 

https://garatujadeideias.wordpress.com/2015/05/29/festa-junina-decoracao/


Tarefa nº 7

TAREFA:  
Show de talentos no Arraiá da Firma: cada equipe deverá convidar um trabalhador
do Campus (professor, técnico ou terceirizado), que realizará uma apresentação
artística no dia da Festa Julina. O espetáculo deve ter duração entre 1’30” a 3' 

DETALHAMENTO: 
A atividade ocorrerá no dia 07/07. O convidado poderá optar por se apresentar nas
seguintes modalidades: Música; Dança; Teatro (esquetes); Poesia; Imitações
cômicas; Instrumento musical; Apresentações circenses (palhaços, performances,
malabarismo, mágica, equilíbrio de objetos, perna de pau...).Cada equipe será
responsável por sua apresentação e por acessórios necessários para a realização
da mesma, como instrumentos musicais, fantasias, artigos de circo,etc. 

OBSERVAÇÕES: 
1. Não será admitido pagamento de qualquer espécie em contrapartida à
apresentação. 
2. Cada convidado poderá representar apenas uma equipe. 
3. O servidor ou terceirizado a se apresentar como convidado pode ser membro da
equipe. 
4. As apresentações ocorrerão na tarde da Festa Julina, em ordem a ser
posteriormente divulgada, a critério da Direção Artística do Evento. 

DATA/PRAZO:  
A equipe deverá informar o nome do convidado e modalidade no qual ele se
apresentará até o dia 04/07/2018. 
A apresentação ocorrerá na tarde do dia 07 de julho de 2018.  

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 150 pontos pela apresentação 

. 

Já se perguntaram quantos 
talentos ainda estão por ser 

descobertos no Campus Alvorada? 
E tantos outros que nunca serão 
descobertos, por falta de tempo, 
oportunidade ou só um convite? 

Só que dessa vez não estamos 
falando dos alunos: é a vez dos 

professores, técnicos ou 
terceirizados mostrarem seu 

talento. O desafio maior vai ser 
convecê-los, mas daí o problema é 

das equipes... 



Tarefa nº 8

TAREFA:  

A tarefa social consiste em incentivar a doação de sangue aos bancos de sangue
da região Metropolitana de POA. O período de doação de sangue, para fins de
pontuação, será de 25/06/2018 a 06/07/2018. Será aceito a apresentação do
comprovante de doação de sangue por parte de estudantes, familiares e amigos. 

DETALHAMENTO: 
A equipe deverá trazer o (s) comprovante (s) de doação (carteirinha de doador ou
comprovante de doação) para a contabilidade da tarefa.  

DATA/PRAZO:  
Período para entrega dos comprovantes: 04/07/17 à 06/07/2018. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
100 pontos por doação 

"Não é sobre tudo que o seu dinheiro é
capaz de comprar 

E sim sobre cada momento, sorriso a
se compartilhar 

Também não é sobre correr contra o
tempo pra ter sempre mais 

Porque quando menos se espera a vida
já ficou pra trás..."

Quem depende da doação de sangue para sobreviver ou para 
garantir a vida a um ente querido, sabe o quanto essas palavras da 

música "Trem Bala", de Ana Vilela, significam. 
  

Não poderíamos apenas fazermos dessa gincana uma brincadeira, 
sem propor desafios para que as equipes pudessem trabalhar na 

dimensão social, por isso queremos que os componentes da equipe 
incentivem parentes, amigos e colegas a doarem sangue para quem 

precisa. 



Tarefa nº 9

TAREFA:  
Arrecadar e entregar separadas tampinhas de garrafas pet e lacres de latas de
alumínio. 

DETALHAMENTO:  
O material deve entregue SEPARADO, LACRADO e IDENTIFICADO COMO O
NOME DA EQUIPE e será pesado posteriormente pela Comissão.   

DATA/PRAZO:  
Para fins de pontuação na Gincana, a entrega poderá ser realizada de 26/06 ao
meio-dia do dia 06/07/2018. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
A pontuação da equipe corresponderá ao peso de cada material arrecadado na
proporção de 1g para 0,1 ponto. (ex: 100 gramas = 10 pontos; 1 kg = 100 pontos) 
Peso com fração de grama igual ou menor a 49 serão arredondados para baixo e
igual ou maior que 50 serão arredondados para cima. 

OBSERVAÇÃO:  
APÓS A GINCANA, A CAMPANHA PASSARÁ A SER PERMANENTE NO
CAMPUS, COM PONTO DE COLETA DESSES ITENS. 

. 

"É saber se sentir infinito 
Num universo tão vasto e bonito,  

é saber sonhar 
Então fazer valer a pena  

Cada verso daquele poema sobre
acreditar.."

Continuamos na mesma "viagem social" da tarefa anterior, no 
embalo de "Trem Bala" e no tema da Festa Julina deste ano: 
"Arraial do IF: ô trem bão dimais" e ele só vai continuar "bão 

dimais" se soubermos "fazer valer a pena". 
Para isso vamos usar da gincana para iniciar, no Campus, uma 

das campanhas solidárias mais legais que já acontecem em 
vários lugares e que nós não poderíamos continuarnde fora: 

vamos começar a arrecadar lacres de latas de alumínio e 
tampas plásticas em garrafas PET, de dois e de cinco 

litros, para posteriormente repassar a entidades que trocam 
esses materiais por cadeiras de rodas e caixas de leite, que 

são doadas a quem precisa. 



Tarefa nº 10

TAREFA:  
Arrecadar e entregar óleo de cozinha usado, para ser destinado ao trabalho sócio-
ambiental da ONG Embriao. 

DETALHAMENTO: 
O material deve entregue em garrafas pet, corretamente fechadas, para evitar
derramamentos.  
Somente serão contabilizados garrafas cheias, nas medidas de 0,5, 1, 2 ou 5 litros. 
Cada garrafa deverá ser identificado com o nome da equipe, de forma segura para
evitar que a informação se perca durante o armazenamento. 

DATA/PRAZO:  
Para fins de pontuação na Gincana a entrega poderá ser realizada de 26/06 ao
meio-dia do dia 06/07/2018. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
A pontuação da equipe corresponderá à quantidade de litros de óleo cozinha
usado, na proporção de 2 pontos para cada litro coletado. 

OBSERVAÇÃO:  
APÓS A GINCANA, A CAMPANHA PASSARÁ A SER PERMANENTE NO
CAMPUS, COM PONTO DE COLETA DESSE ITEM. 

Um litro de óleo de cozinha pode poluir cerca 
de 10.000 litros de água, mas algumas 

estimativas dizem que um litro de óleo pode 
poluir até um milhão de litros de água (esta 

quantidade de água é aproximadamente o que 
uma pessoa consome em 14 anos). A poluição 
pelo óleo faz encarecer o tratamento da água 
(até 45%), além de agravar o efeito estufa, já 
que o contato da água poluída pelo óleo ao 

desembocar no mar gera uma reação química 
que libera gás metano, um componente muito 

mais agressivo que o gás carbônico. 
Se isto não for o suficiente para convencê-lo do mal que se faz ao 
descartar o óleo indevidamente, saiba que ele também provoca o 
entupimento da rede de esgotos e do encanamento de sua casa, o 

que pode lhe trazer prejuízos no bolso.  
Em Alvorada, a ONG Embrião coleta esse óleo realizando um 

importante trabalho de educação ambiental. Que tal começar uma 
parceria?  



Tarefa nº 11

TAREFA: Arrecadar peças de vestuário em bom estado de conservação, para o
Brechó do Campus  

DETALHAMENTO: Somente serão aceitas e contabilizadas as doações que
estiverem em condições de uso, limpas e dobradas. Não serão aceitas peças de
roupas do vestuário íntimo. 
A entrega deverá ser feita em sacolas fechadas e identificadas com o nome da
equipe. A equipe deverá informar a quantidade de peças arrecadas, contabilizadas
por tipo, de acordo com os critérios de pontuação (a seguir) 

DATA/PRAZO: Para fins de pontuação na Gincana, tendo em vista a necessidade de
realizar a triagem e separação prévia das peças, a entrega de roupas somente
poderá ser realizada de 27 a 29/06/2018 e de 02 à 05/07/2018. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
Itens de vestuário de bebês (0 a 2 anos)........5 pontos por unidade 
Itens de vestuário de crianças (2 a 8 anos)... 4 pontos por unidade 
Itens de vestuário de crianças maiores..........3 pontos por unidade 
Itens de vestuário femininas..........................2 pontos por unidade 
Itens de vestuário masculino.........................5 pontos a unidade 
Calçados femininos.......................................3 pontos o par 
Calçados masculino......................................3 pontos o par 
Calçados infantis..........................................2 pontos o par 
Bolsas, cintos, mantas, luvas e acessórios femininos................... 3 pontos a unidade 
Bijuterias ....................................................................................0,5 ponto a unidade 

Roupas de inverno e botas (em boas condições) terão uma bonificação na pontuação
correspondente ao dobro da pontuação original (2 x) 

Edredons e Cobertores (*) em boas condições: 10 pontos por unidade  

(*) esses itens não serão vendidos e sim direcionados para a doação a Instituições de
Longa permanência (asilos, etc.) 

 Aumentar o ciclo de vida de uma peça, reduzir o consumo e reaproveitar o 
que já existe, são alternativas propostas pela cultura dos Brechós.  

Já faz tempo que pensamos em fazer um Brechó do  Campus Alvorada. Já 
temos algumas roupas arrecadadas desde o último inverno, mas 

precisaremos de muitas mais para termos um Brechó bem atrativo no nosso 
Arraiá. Precisamos de mais peças de roupas, de preferência de inverno, pois 

vamos colocar a venda por preços bem em conta para qualquer pessoa 
possa adquiri-las.  

Adquirir roupas usadas pode 
parecer um ato insignificante, mas, 

ganha dimensão política e ética 
quando se mede a intensidade do 
impacto ambiental da indústria da 
moda – o segundo setor que mais 

consome recursos no mundo! 



2a Tarefa bônus

TAREFA:  
Arrecadar cabides para serem usados no Brechó do Campus  

DETALHAMENTO: 
Os cabides serão computados a cada 5 unidades, em bom
estado de conservação. 
A equipe deverá entregá-los em sacolas devidamente
identificadas com o nome da equipe e previamente contados
para facilitar a conferência. 

DATA/PRAZO:  
Para fins de pontuação na Gincana,  a entrega de cabides será
aceita de 26/06 a 06/07/2018. 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA:  
20 pontos para cada 5 cabides entregues 

Vamos precisar de 
muitos cabides para o 

Varal, por isso 
estamos criando essa 

tarefa bônus, que 
além de resolver um 

problemão, dará 
chance da equipe 

aumentar sua 
pontuação. 

 
 

"Meu cabide, minha vida"



 Tarefa de arrecadação I
TABELA GERAL DE TAREFAS, PRAZOS DE ENTREGA E PONTUAÇÕES 

Alimentos que serão usados nas preparações   

item quantidade pontos

100 gramas 

100 gramas 

doces prontos, embalados   
item quantidade pontos

Amendoim 

Pinhão 

Óleo de Cozinha 

Milho de Pipoca 

Açúcar Refinado 

Farinha de mandica 

500 g 

kg 

L 

500 g 

kg 

500 g 

100 

100 

75 

25 

25 

40 

Bebidas   
item quantidade pontos

Paçoquinha 

Mariola 

30 

30 

Refrigerante 1ª linha (Coca-Cola, Pepsi) 

Refrigerantes de 2ª Linha 

Suco de uva (garrafa ou caixa) 

Suco de frutas (caixa)  

Garrafa  peq. de água mineral sem gás 

Garrafa  peq. de água mineral com gás 

80 

50 

90 

70 

50 

50 

2 L 

2 L 

L 

L 

cada 06 unidades 

cada 06 unidades 

Descartáveis

Copos Descartáveis  200 mL 

Copos Descartáveis Termicos  200 mL  

Guardanapos de papel (pacote) 

01 pacote de Espetinhos de Madeira 

70 

100 

50 

50 

50 unidades 

50 unidades 

50 unidades 

50 unidades 

item quantidade pontos

Qualquer alimento, com data de validade vencida ou com embalagem  aberta,
não será recebido e a pontuação não será computada à equipe. 

Alimentos não listados serão avaliados pela Comissão na entrega, para fins de
pontuação.  

Em caso de dúvidas, o(a) coordenador(a) da equipe deverá consultar a Comissão,
até o dia 04/07/2018 

 

 
Entregas 

até dia 
04/07, de 2ª 

a 6ª feira, 
das 9h às 

19h.



 Tarefa de arrecadação II
TABELA GERAL DE TAREFAS, PRAZOS DE ENTREGA E PONTUAÇÕES 

Pratos prontos que serão vendidos
durante a festa julina 

item quantidade pequena

Bolos com coberturas 

Bolo sem cobertura 

Pizza caseira 

   

Docinhos individuais (brigadeiro, etc)  

Salgados individuais  

Bolo pronto  

Cachorrinho assado (salsicha inteira)  

Enroladinho (frito, salsicha inteira) 

Pastéis médios 

100 

80 

100 

 

 

60 

60 

60 

10 

10 

10 

Alimentos  prontos não listados ,serão avaliados pela Comissão na entrega,
para fins de pontuação.  

Em caso de dúvidas, o(a) coordenador(a) da equipe deverá consultar a
Comissão, até o dia 04/07/2018 

Entregas 
das 08 às 12 
horas do dia 

07/07/18.

1unid 

unid 

unid 

12 unidades 

12 unidades 

unid 

unid 

unid 

unid 

pontuação por tamanho forma   
média grande

150 

120 

150 

 

 

80 

80 

80 

- 

- 

- 

200 

160 

200 

 

 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

pontuação por tamanho  

pequena média grande



 Tarefa de arrecadação III
TABELA GERAL DE TAREFAS, PRAZOS DE ENTREGA E PONTUAÇÕES 

Brindes  premiação de jogos e brincadeiras 

item pontos
Pequeno (unidade) 

Médio (unidade) 

Grande (unidade) 

20 pontos 

30 pontos 

50 pontos 

entregas 
até dia 

06/07/18

Dica: 

Sempre que possível devemos priorizar uma premiação que não

estimule o consumo de produtos a base de plásticos e produtos

tóxicos, que logo quebram ou são abandonados pelas crianças,

transformando-se em resíduos. 

Deve-se evitar brinquedos e acessórios com pilhas e baterias

internas (em geral os que têm luz, fazem barulho, se mexem

sozinhos), por serem danosos à saúde e ao meio ambiente. 

Deve-se dar preferência a brinquedos de boa procedência e prendas

culturais (como livros e CDs infantis) em vez de objetos de plástico.

Também deve-se dar preferência a itens que estimulem brincadeiras

tradicionais e atividades ao ar livre ( raquetes de frescobol, kit de

jardinagem, bola de futebol, corda para pular, jogo de botão,

lanterna, binóculo,  pião, iô-iô, etc). 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Alvorada 
 

 

 

 

1ª Gincana de Integração do IFRS Campus Alvorada 
 

Autorização para colocação de Cartaz de Divulgação 
 

 

 

 

Eu,_______________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _________________________, inscrito(a) no CPF 

sob nº ____________________________, Proprietário(a) e ou Responsável pelo 

Comércio/Prestação de Serviços/Órgão Público/Outros denominado _______________ 

_____________________________________________________________________, situado à Rua 

_________________________________________________________ nº __________, Bairro 

_________________________________ em Alvorada-RS, vem através deste documento, 

autorizar a Equipe ____________________________________________________,participante 

da 1º Gincana de Integração IFRS Campus Alvorada, a colocar cartaz de divulgação 

do evento “2º Arraial do IF” no respectivo  COMÉRCIO/PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS/ÓRGÃO PÚBLICO/OUTROS, sem custos ou cobrança de qualquer ordem, 

que permanecerá afixado até a data do evento, dia 07 de julho de 2018, podendo 

ser retirado a partir do dia seguinte pelo próprio responsável pela autorização. 

 

Alvorada, ____ de _________________________ de 2018. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Alvorada 
 

 

 

 
 

1ª Gincana de Integração do IFRS Campus Alvorada 

 

Autorização de uso de imagem 

 

 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _________________________, inscrito(a) no 

CPF sob nº ____________________________, residente à Rua 

________________________________________________________, nº ____________, na 

cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor 

______________________________________________________________ sob minha 

responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada 

na 1ª Gincana de Integração do IFRS Campus Alvorada. A presente autorização 

é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) redes sociais (III) cartazes; (IV) 

divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de 

direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.  

 

Alvorada, ____ de _________________________ de 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Alvorada  
Rua Prof. Darcy Ribeiro nº 121, Bairro Campos Verdes, Alvorada/RS - CEP 94834-413 
Telefone: 51 34839101 - www.ifrs.edu.br – E-mail: gabinete@alvorada.ifrs.edu.br 

 

 

 

 

Alvorada, 25 de junho de 2018. 
 
 
 

Solicitação de Doação 
 
 
 
 

Prezados (as) senhores (as): 

 

 

O Campus Alvorada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul – IFRS é uma instituição pública da Rede Federal de Ensino, voltada para a 

formação técnica em todos os níveis, do Ensino Médio à Pós-Graduação e está localizada 

no bairro Campos Verdes em Alvorada, RS. 

 

Para comemorarmos com a comunidade nosso segundo ano de sede própria, 

estamos organizando um evento aberto, com a cara dos festejos populares da época. 

Será o “2º Arraiá do IF: ô trem bão dimais”, que ocorrerá dia 07 de julho de 2018, a partir 

das 14 horas. 

 

Este ano, esse evento também tem por objetivo angariar fundos para financiar 

projetos de interesse coletivo da comunidade escolar. Teremos bancas de comidas 

típicas, música ao vivo, brincadeiras para a criançada e a grande final da Gincana de 

Integração do IFRS Campus Alvorada, dentre outras atividades. 

 

Para garantir o sucesso estamos angariando doações através de nossos alunos e 

colaboradores, tanto em forma de ingredientes para a “comilança” típica da época, 

como brindes para diversão da criançada nas barracas de brinquedos e jogos. 

 

Salientamos que toda a contribuição será bem-vinda e será fundamental para o 

sucesso deste trabalho. 

 

Agradecemos desde já a compreensão e colaboração e estamos disponíveis para 

sanar quaisquer dúvidas ou fornecer maiores informações pelo telefone (51) 34839101.  

 

Finalizando, gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do “Arraià” conosco e/ou a 

conhecer a instituição em outro momento oportuno. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

 

Fábio Azambuja Marçal 
Diretor-Geral Pro Tempore  

IFRS Campus Alvorada 

Portaria 683/2017-IFRS 
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dobra 

MOLDE PARA AS BANDEIRINHAS 
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