
 

GINCANA MARISTA 2018 

Tema: Retrospectiva 

1) Dia: 7 de novembro (quarta) às 8h, no pátio do colégio|Atividades 
1. Apresentação das equipes e do grito de guerra. Em caso de chuva, faremos no salão de atos. 
2. As turmas participarão do circuito de atividades, que acontecerá pelas dependências do colégio. 

 
2) Dia: 7 de novembro (quarta), às 19h, no ginásio | Apresentações artísticas 

 
3) Dia: 1/11, (quinta-feira), pela manhã | Apresentação da atividade solidária 

 Cada equipe escolhe a instituição para a atividade e faz o registro. 

 O representante da equipe deve informar até o dia 26/10 o nome da instituição que irá realizar 
o gesto solidário. 

 Uma representação da turma faz a entrega no local, sendo que, todos da equipe devem fazer a 
doação. 

 A instituição deve assinar um documento que será entregue pela coordenação pedagógica 
informando que recebeu as doações. 

 
Apresentação da tarefa solidária será no salão de atos, em formato de slides, vídeos ou cartazes. Os 
estudantes deverão apresentar para a Direção e equipe organizadora o cumprimento da tarefa solidária, 
comprovando com fotos e depoimentos dos envolvidos. 

 
HORÁRIO DO ENSAIO GERAL | DIA 6/11 (TERÇA-FEIRA) 

 
Os estudantes devem estar na escola sempre antes do início do tempo estipulado para o ensaio. 
No momento que entrarem em quadra o cronômetro será acionado para contagem do tempo 
de ensaio. Se houver atraso o tempo não será recompensado! 

Turma Horário do ensaio 

61 13h40 às 14h10 

62 14h15 às 14h45 

71 14h50 às 15h20 

72 15h25 às 15h55 

81 16h00 às 16h30 

82 16h35 às 17h05 

91 17h10 às 17h40 

211 17h45 às 18h15 

221 18h20 às 18h50 

 
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS TURMAS NO DIA 7/11 (QUARTA-FEIRA) 

 

 1ª apresentação: 61 

 2ª apresentação: 62 

 3ª apresentação: 71 

 4ª apresentação: 72 

 5ª apresentação: 81 

 6ª apresentação: 82 

 7ª apresentação: 91 

 8ª apresentação: 211 

 9ª apresentação: 221 


