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     TAREFA 01- Ficha de Inscrição 
 
Tarefa 01: entrega da Ficha de Inscrição ainda hoje, 12 de junho, durante 
o turno de aula com todos os itens preenchidos.  
 
Pontuação: 500 pontos  
 
Observações:  

a) Terão preferência pela escolha da cor, as equipes que entregarem 
a Ficha de Inscrição primeiro.   

b) Todos os itens da Ficha de Inscrição devem remeter a temática do 
filme.   

c) Nesse primeiro momento, deve constar qual será a mascote da 
equipe, mas será exigido, em data e tarefa a ser anunciada, a 
mascote confeccionada.  

d) A equipe que entregar a Ficha de Inscrição fora do seu turno de 
aula, e/ou com até um dia de atraso,  pontuará 300 pontos.  

e) Não serão aceitas inscrições de equipes após o dia 13 de junho.  
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          www.lasalle.edu.br                                                      Colégio La Salle Niterói - CNPJ 92.741.990/0046-39 
                                                                            (51) 3475.1690 – Rua Tamoio, 821 – Canoas-RS – CEP 92120-000 

 
 TAREFA 02- Rifa 

 
Tarefa 02: ao entregar a Ficha de Inscrição o Líder da Equipe receberá 
os talões para venda da rifa.  
 
Observações:  

a) Cada equipe poderá levar, por retirada, até o número de talões 
correspondente ao dobro do número de inscritos da equipe. A 
primeira retirada de talões será com o Coordenador Anderson 
Barcelos, membro da Comissão Organizadora.  As retiradas 
subsequentes serão com a Supervisora Administrativa, Josy 
Bertaiolli, também membro da Comissão. Toda retirada e 
devolução de blocos da rifa deverá ser feito pelo Líder da Equipe.  
 

b) Só poderão ser retirados novos talões após a venda total do bloco 
retirado. É ilimitado o número de vezes de retirada de novos talões.  

 
c) Cada equipe, através da representação do seu líder, deverá fazer 

prestação de contas com a Josy da Supervisão Administrativa, 
obrigatoriamente, nas seguintes datas:  

 19/06/2017 

 26/06/2017 

 03/07/2017 

 06/07/2017 
  

d) Pontuação: as equipes pontuarão a venda da rifa da seguinte 
forma:  

 10.000 pontos para o 1º lugar em vendas; 

 8.000 pontos para o 2º lugar em vendas; 

 6.000 pontos para o 3º lugar em vendas; 

 4.000 pontos para o 4º lugar em vendas; 

 2.000 pontos para o 5º lugar em vendas;  

 1.000 pontos para todos os lugares subsequentes;   
 

e) A primeira Equipe da Gincana que fizer a 2ª retirada de talões, com 
todos os talões retirados vendidos, receberá 300 pontos bônus.  
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TAREFA 03  

 
Tarefa 03: no dia 14/06/2017, quarta-feira, as equipes deverão apresentar 
seu “Grito de Guerra”, publicamente  e para todas as outras equipes,  na 
hora da entrada de cada turno.  
 
Observações:   

a) Para a apresentação do Grito de Guerra, as equipes poderão 
utilizar instrumentos, playbacks e assemelhados.  

b) Pontuará igualmente toda equipe que apresentar o Grito de Guerra.  
c) A equipe que durante a apresentação do Grito de Guerra de outras 

equipes vaiar, ou demonstrar atitude inadequada, será penalizada 
com a perda de 200 pontos.  

 
Pontuação: toda equipe que apresentar o Grito de Guerra pontuará 500 
pontos.  
 
 
 
 

           
 


