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      TAREFA 04- Mascote da Equipe 
 
Tarefa 04: apresentação, para a Comissão Organizadora, da Mascote da 
Equipe confeccionada. 
 
Pontuação: 1000 pontos- apresentação da Mascote 
                       500 pontos bônus- Mascote acompanhando o percurso de 
toda Caminhada da Gentileza 
 
Observações:  
 

a) No dia 24 de junho de 2017, sábado, às 8h, no palco central, deverá 
ser apresentado devidamente confeccionado a Mascote da Equipe 
para a Comissão Organizadora, cumprindo fielmente a indicação 
feita na Ficha de Inscrição (Tarefa 01).  

b) O Líder da Equipe é responsável pela apresentação da Mascote. 
c) Após a apresentação o Mascote não deverá sofrer alterações, sob 

risco de penalização. 
d) Os critérios que serão levados em conta na avaliação são: 

fidelidade ao filme e ao nome da equipe, criatividade e 
originalidade.  

e) Após a apresentação da Mascote à Comissão Organizadora, o 
Líder da Equipe deverá trazer a Mascote à frente da Equipe durante 
todo o percurso da Caminhada da Gentileza, podendo dividir com 
um único membro da Equipe essa tarefa durante o percurso da 
Caminhada.  
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TAREFA 05- E gentileza, por que não? (Parte 1) 

 
Tarefa 05: participação da Equipe na Caminhada da Gentileza no dia 24 
de junho de 2017, sábado, tendo a Mascote da Equipe à frente conduzida 
pelo líder.   
 
Pontuação: 5000 pontos- para toda Equipe que cumprir a tarefa 
conforme orientações das observações.  
        1000 pontos bônus- conforme indicações das 
observações.  
 
Observações:  
 

a) No dia 24 de junho de 2017, sábado, às 8h30, a Equipe deverá 
apresentar-se no pátio do colégio, em fila, para acompanhar o 
percurso de toda Caminhada da Gentileza com, no mínimo, 10 (dez) 
integrantes que constem na Ficha de Inscrição e 20 (vinte) outras 
pessoas convidadas pela Equipe a acompanharem o percurso. 
Membros da Comissão Organizadora farão a contagem dos 
integrantes de cada Equipe.  
 

b) A Equipe que, além do número de integrantes mínimos solicitados, 
apresentar integrantes a mais, receberá a pontuação bônus. 
  

c) Tanto os membros da Equipe quanto seus convidados devem 
vestir camisetas da Gentileza (de qualquer edição anterior da 
Caminhada) ou da cor que caracteriza a Equipe, não havendo 
empecilhos para camisetas com desenhos, estampas, etc. Além da 
camiseta também poderão ser usados agasalhos, casacos, etc, 
com a cor da Equipe.  

 
d)  Entre os convidados da Equipe poderão estar pais, parentes, 

amigos, ex-alunos, etc.  
 

e) Todo percurso da Caminhada deve ser feito caminhando. Não 
serão permitidos o uso de bicicletas, skates, patins, etc. Não 
existem empecilhos para que bebês e crianças pequenas sejam 
transportados em carrinhos.  

 
f) As Equipes devem estar preparadas para a manifestação do seu 

Grito de Guerra sempre que for solicitado pela Comissão 
Organizadora.  
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g) A Equipe deverá destinar, entre os componentes, pessoas 
responsáveis por manter a ordem, alinhamento e cuidado com os 
integrantes durante todo o percurso.  
 

h) Os critérios que serão levados em conta na avaliação serão: 
pontualidade, cumprimento de todas as orientações da tarefa, 
animação da Equipe, criatividade, organização, trabalho em equipe, 
comportamento. 
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TAREFA 06- E gentileza, por que não? (Parte 2) 

 
Tarefa 06: vamos ajudar a quem precisa doando alimentos não 
perecíveis e cobertores? As doações deverão ser entregues do dia 20 de 
junho de 2017 ao dia 05 de julho de 2017, das 07h30 às 17h, na 
Coordenação Pedagógica (Professora Maria Cláudia. Na ausência da 
professora Maria Cláudia, as doações deverão ser entregues no SCT, 
para o Coordenador Ânderson Barcelos).  
 
 Pontuação:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações:  
 
a)É tarefa do Líder da Equipe informar, para a Comissão Organizadora, 
que farão a entrega de doações no respectivo dia. E as mesmas serão 
recolhidas conforme organização da Comissão.  
 
b)Os cobertores e ededrons devem ser entregues limpos e adequados 
para doação.  
 
c) No dia 06 de julho de 2017 o Líder de cada Equipe será convocado 
para fazer a conferência da pontuação dos itens doados junto com a 
Comissão Organizadora.  
 
d) A Comissão Organizadora acolherá sugestões de entidades para 
receberem as doações dos alimentos e cobertores, ededrons doados.  
 
f)Não serão aceitos alimentos com embalagens abertas ou vazando.  

Descrição Pontuação 

ededrons 300 pontos cada 

cobertores  200 pontos cada 

arroz 100 pontos o kilo 

feijão 100 pontos o kilo 

leite em caixa 100 pontos o litro 

leite em pó 100 pontos o kilo 

óleo de soja 90 pontos o litro 

massa 80 pontos o kilo 

açúcar 40 pontos o kilo 

sal 30 pontos o kilo 

outros alimentos 20 pontos litro ou kilo 


