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I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA 
DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 

“Revivendo a Memória, Preservando a História” 

 
REGULAMENTO 

 
1. DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 
A Gincana ocupará estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas 
públicas e particulares, Cursos de Língua e Instituições de Ensino Superior do Município de São Gonçalo. 
 
Cada estabelecimento de ensino concorrerá com uma equipe de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 
(dez) alunos, tendo sempre um professor-orientador como responsável. 
 
Por motivos logísticos, nesta primeira gincana só será aceita a inscrição de no máximo 50 (cinqüenta) 
estabelecimentos. 
 
Cada pessoa só poderá participar de uma única equipe e cada equipe escolherá um nome de 
identificação, a ser designado no ato da inscrição. 
 
As equipes deverão estar uniformizadas com o logotipo e nome do estabelecimento escolar a que estão 
ligadas. 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão realizadas através de formulário disponibilizado no site do Abrigo do Cristo Redentor 
(www.abrigodocristoredentor.com.br) e entregues na Secretaria da sede do Abrigo até às 16h do dia 30 
de agosto de 2019.  
 
3. CRONOGRAMA E RELAÇÃO DE ETAPAS DE PROVAS (Tarefas) DA GINCANA 
 

ETAPAS 
JUL AGO SET OUT 

12 1º a 30 14 21 28 5 19 26 
Apresentação à Diretoria do Abrigo e à Imprensa         
Divulgação e Inscrições         
1ª Tarefa          
2ª Tarefa         

3ª Tarefa         
4ª Tarefa         
5ª Tarefa         
Premiação         

 
A divulgação das tarefas relativas a cada fase será publicada até o dia 10 de agosto de 2019, no site 
www.abrigodocristoredentor.com.br ou em qualquer outro meio a ser definido pelo Abrigo. 
 
A Gincana será composta por 5 (cinco) etapas, conforme descrição a seguir: 

http://www.abrigodocristoredentor.com.br/
http://www.abrigodocristoredentor.com.br/
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3.1 Primeira Etapa: 14 DE SETEMBRO DE 2019 
 

a) Trazer o máximo de associados para o Abrigo do Cristo Redentor, mediante o preenchimento e 
assinatura de formulários específicos para a finalidade em questão, cada um acompanhado da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais) por associado, correspondente ao pagamento da primeira 
parcela dessa associação. 

b) Criação de uma logomarca para a I Gincana Filantrópica, Cultural, Histórica e Artística do Abrigo 
do Cristo Redentor “Revivendo a Memória, Preservando a História”, a ser publicada na página do 
Facebook do Abrigo do Cristo Redentor. Além da confecção da logomarca, a pontuação levará 
em conta o número de curtidas e compartilhamentos na página do Abrigo do Cristo Redentor.  

c) Levar livros que retratem sobre o Município de São Gonçalo, podendo ser em verso ou prosa. 
d) Levar músicas sobre São Gonçalo (que já existam ou autorais). Levar CD ou em pendrive. 
e) Respostas a 5 (cinco) perguntas relativas à história do município de São Gonçalo. 
f) Apresentação de pelo menos um familiar de cada ex-presidente do Abrigo do Cristo Redentor. 
g) Apresentação, no período máximo de 5 minutos, de grupos de dança da cidade. 

 
3.2 Segunda Etapa: 21 DE SETEMBRO DE 2019 
 

a) Trazer o máximo de associados para o Abrigo do Cristo Redentor, mediante o preenchimento e 
assinatura de formulários específicos para a finalidade em questão, cada um acompanhado da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais) por associado, correspondente ao pagamento da primeira 
parcela dessa associação. 

b) Respostas a 5 (cinco) perguntas relativas à história do município de São Gonçalo. 
c) Trazer um ex-presidente do Abrigo do Cristo Redentor. 
d) Trazer um grande cantor/cantora da cidade que tenha alguma obra gravada, acompanhado da 

gravação em questão, para se apresentar em um período máximo de 5 (cinco) minutos. 
e) Quem Sabe Faz ao Vivo: A equipe deverá fazer um esquete, onde serão abordados temas 

relacionados com alguma questão sobre os idosos no Brasil. Serão sorteados cinco para 
apresentação. 

f) Levar telas (pinturas) com paisagens de São Gonçalo.  
g) Levar um pintor que tenha uma tela que retrate paisagens de São Gonçalo. 

 
3.3 Terceira Etapa: 28 DE SETEMBRO DE 2019 
 

a) Trazer o máximo de associados para o Abrigo do Cristo Redentor, mediante o preenchimento e 
assinatura de formulários específicos para a finalidade em questão, cada um acompanhado da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais) por associado, correspondente ao pagamento da primeira 
parcela dessa associação. 

b) Trazer pelo menos um representante do Poder Legislativo, na atual legislatura, para se apresentar 
por um minuto aos presentes. Cada representante só poderá ser apresentado exclusivamente por 
uma equipe. 

c) Trazer o mais antigo servidor do Abrigo do Cristo Redentor, que deverá fazer um depoimento ao 
público por no máximo um minuto. 

d) A equipe deverá fazer um vídeo, de no máximo 3 minutos, nas dependências do Abrigo, que 
retrate sobre a importância da instituição ao longo desses 80 anos – SERÃO SORTEADOS TRÊS 
PARA A PROJEÇÃO. 

e) Trazer um humorista do Município, devidamente identificado por sua atuação como tal, através 
de documento expedido por casa de espetáculo da cidade. Serão sorteados cinco deles para cada 
um apresentar um espetáculo “stand up” por no máximo 5 (cinco) minutos cada. 
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3.4 Quarta Etapa: 5 DE OUTUBRO DE 2019 
 

a) Trazer o máximo de associados para o Abrigo do Cristo Redentor, mediante o preenchimento e 
assinatura de formulários específicos para a finalidade em questão, cada um acompanhado da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais) por associado, correspondente ao pagamento da primeira 
parcela dessa associação. 

b) Trazer pelo menos 2 (dois) dos últimos 5 (cinco) Secretários de Educação da cidade, que terão o 
tempo de 5 (cinco) minutos, no máximo, para falar de sua principal realização durante sua gestão. 
Cada Secretário só poderá representar exclusivamente uma equipe. 

c) Trazer pelo menos um Diretor(a) de escola de artes plásticas da cidade. Cada Diretor(a) só poderá 
representar exclusivamente uma equipe. 

d) A equipe deverá visitar o Abrigo Cristo Redentor, conversar com um residente e pesquisar uma 
música que ele mais gosta. Pelo menos três participantes deverão apresentá-la para o público 
(canto e/ou coreografia), voz e violão, a capela, banda ou play-back). Serão avaliados: 
Desempenho, criatividade e atendimento a proposta. 

e) Aquisição de itens 
 

ITEM 
PONTUAÇÃO POR 
ITEM OU UNIDADE 

Roupa de cama (nova) 20 

Toalha de banho (nova) 20 

Toalha de rosto (nova) 10 

Nutren (lata) 10 

Leite em pó (cada lata) 5 
Fralda descartável (pacote) 5 

Cremogema, aveia, Gatorade 5 

Leite longa-vida 1 

Materiais de higiene (sabonete, hidratante, prestobarba, escova de dentes) 1 

 

ITEM 
PONTUAÇÃO POR 
ITEM OU UNIDADE 

Vestuário de crianças 5 
Vestuário feminino ou masculino 5 
Calçados femininos ou masculinos (par) 5 

Calçados infantis (par) 5 
Bolsas, cintos, luvas 2 

 
f) Trazer um representante do Poder Judiciário do Município, que deverá falar por 5 (cinco) minutos, 

no máximo, acerca de um problema social da Cidade, propondo soluções. Cada representante só 
poderá representar exclusivamente uma equipe. 

g) Trazer os 10 (dez) mais antigos funcionários do Abrigo, do Setor de Enfermagem, que 
apresentarão, por no máximo 5 (cinco) minutos, um histórico de sua atuação. 

h) Levar um instrumentista (corda, sopro ou percussão), que deverá se apresentar por no máximo 5 
(cinco) minutos. 
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3.5 Quinta Etapa: 19 DE OUTUBRO DE 2019 
 

a) Trazer o máximo de associados para o Abrigo do Cristo Redentor, mediante o preenchimento e 
assinatura de formulários específicos para a finalidade em questão, cada um acompanhado da 
importância de R$ 20,00 (vinte reais) por associado, correspondente ao pagamento da primeira 
parcela dessa associação. 

b) Trazer pelo menos um dos cinco últimos Prefeitos da cidade. Cada um terá no máximo 5 (cinco) 
minutos para falar de sua atuação como gestor municipal no Município. 

c) Trazer uma pessoa ligada ao teatro (ator, atriz ou diretor) para representar, pelo período de 5 
(cinco) minutos, no máximo, um texto de peça célebre, nacional ou internacional. Cada pessoa só 
poderá representar exclusivamente uma equipe. 

d) Trazer um representante da cidade no Poder Legislativo Estadual ou Federal, com mandato 
vigente, que terá 10 (dez) minutos para expor o que está realizando em prol da cidade em seu 
mandato. 

e) Trazer os 5 (cinco) assistidos mais idosos do Abrigo do Cristo Redentor dando, aos que tiverem 
condições, oportunidade de prestarem seu testemunho sobre o atendimento que tiveram durante 
todo o período em que foram atendidos. Cada representante só poderá representar 
exclusivamente uma equipe. 

f) Trazer a Orquestra Filarmônica de São Gonçalo para uma apresentação, de no máximo 30 (trinta) 
minutos, com repertório a ser escolhido pelo Regente, sendo que o último deverá ser o Hino da 
Cidade de São Gonçalo cantado por Coral também da cidade. 

 
3.6 PREMIAÇÃO: 26 DE OUTUBRO DE 2019 
 
Divulgação do resultado final da I Gincana Filantrópica, Cultural, Histórica e Artística do Abrigo do Cristo 
Redentor - “Revivendo a Memória, Preservando a História”, com a entrega das premiações. 
 
4. DA EXECUÇÃO DAS PROVAS 
 
As provas serão executadas aos sábados a partir de 8h da manhã no local antecipadamente escolhido 
pela Comissão e divulgado através do site do Abrigo, segundo ordem estabelecida pela Comissão 
Julgadora. 
 
A ausência de representante da equipe no horário previsto será avaliada com nota 0 (zero). 
 
A Comissão Julgadora preencherá formulário apropriado a ser entregue aos organizadores que farão a 
indispensável divulgação. 
 
Cada equipe poderá ser representada por no mínimo um representante, sendo obrigatória a presença 
do Professor/Coordenador. 
 
A equipe poderá, no prazo máximo de 24 horas, recorrer por escrito de decisão da Comissão Julgadora, 
cabendo aos organizadores dar provimento ou não ao requerido. 
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5. DA PONTUAÇÃO DAS PROVAS 
 

TAREFAS PONTOS POR TAREFA 

Obtenção de associados 10 pontos por novo associado 

Respostas corretas 5 pontos por resposta correta 

Tarefas sobre o Abrigo 10 pontos por tarefa cumprida 

Presença de artistas 10 pontos por artista presente 

Presença de políticos ou civis 10 pontos (cada) 

Criação da logomarca 20 pontos 

Criação de vídeos e esquetes 20 pontos 

Curtidas da logomarca no Facebook 2 ponto em cada 

Compartilhamento da logomarca no Facebook 3 pontos cada 

Músicas sobre São Gonçalo 10 pontos  

Telas com paisagens de São Gonçalo 10 pontos (cada) 

Livros sobre São Gonçalo 10 pontos (cada título) 

Apresentação musical pela equipe 20 pontos 

Apresentação da filarmônica ou do coral 30 pontos 

 
5.1 DAS EQUIPES DE APURAÇÃO 
 
As avaliações serão feitas da seguinte forma: 
 

 Haverá cinco equipes, cada uma delas composta por três avaliadores. 

 Haverá uma equipe, com suplentes, para recolhimento dos resultados e encaminhamento para a 
contagem final. 

 Serão montados cinco locais para recepcionar as tarefas, conforme abaixo: 
 

- Salão nobre (dois locais) 
- Sala de reuniões ou estacionamento 
- Sala do Rotary São Gonçalo 
- Capela ecumênica do Abrigo 

 
Após o término da apuração de cada etapa serão divulgadas, da forma mais ampla possível, as 
pontuações obtidas. 
 
A divulgação final dos vencedores e das pontuações será feita após a finalização da última etapa da 
Gincana. 
 
Caso haja alguma clara divergência em relação à pontuação de alguma prova ou algum problema em 
relação ao entendimento das apurações, haverá a possibilidade de recurso à Comissão Organizadora da 
Gincana. Os recursos deverão ser elaborados, em formulário próprio, para análise e resolução. 
 
6. PREMIAÇÃO 
 
Será feita a divulgação final e a premiação no dia 26 de outubro de 2019, às 9:00h, no mesmo local 
onde serão realizadas todas as etapas da Gincana.  
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6.1. GRUPO A: UNIVERSIDADES, FACULDADES E ENSINO MÉDIO 
 
- Para os Professores/Coordenadores de Equipe: 
 

a) Primeiro Lugar: Excursão marítima, com acompanhante (as condições de transporte e as 
obrigações exigidas entre os passageiros e o transportador são de responsabilidade dos 
premiados, excluindo-se o Abrigo do Cristo Redentor de qualquer responsabilidade que possa 
ocorrer caso tais exigências não possam ser atendidas). 

b) Segundo Lugar: Excursão de fim de semana, com acompanhante. 
c) Terceiro Lugar: Jantar, com acompanhante, em restaurante de qualidade em São Gonçalo. 

 
- Para as Instituições de Ensino: 
 

a) Primeiro Lugar: Troféu “Rafael Levy Miranda” – Fundador do Abrigo do Cristo Redentor 
b) Segundo Lugar: Troféu “Josias Ávila Junior” – Ex-Presidente do Abrigo do Cristo Redentor 
c) Terceiro Lugar: Troféu “Nilton Vieira Rodrigues” – Ex-Presidente do Abrigo do Cristo Redentor 

 
- Para as Equipes: 
 

Será constituído um fundo financeiro com a primeira contribuição paga pelos novos associados 
apresentados ao longo da Gincana. Parte desse fundo financeiro será destinada para a premiação, 
conforme abaixo discriminado: 
 

a) 40% (quarenta por cento) do total do fundo financeiro para as Equipes do GRUPO A, distribuídos 
da seguinte forma: 

 
- 50% para o 1º colocado. 
- 35% para o 2º colocado. 
- 15% para o 3º colocado. 

 
EXEMPLO: 
 

1. Total do fundo financeiro: 20.000,00 (100%). 
2. Parte destinada a premiação das equipes do Grupo A: 8.000,00 (40% do item 1). 
3. Parte destinada à equipe 1ª colocada do Grupo A: 4.000,00 (50% do item 2). 
4. Parte destinada à equipe 2ª colocada do Grupo A: 2.800,00 (35% do item 3). 
5. Parte destinada à equipe 3ª colocada do Grupo A: 1.200,00 (15% do item 4). 

 
6.2. GRUPO B: ENSINO FUNDAMENTAL E CURSOS DE LÍNGUAS 
 
- Para os Professores/Coordenadores de Equipe: 
 

a) Primeiro Lugar: Excursão marítima, com acompanhante (as condições de transporte e as 
obrigações exigidas entre os passageiros e o transportador são de responsabilidade dos 
premiados, excluindo-se o Abrigo do Cristo Redentor de qualquer responsabilidade que possa 
ocorrer caso tais exigências não possam ser atendidas). 

b) Segundo Lugar: Excursão de fim de semana, com acompanhante. 
c) Terceiro Lugar: Jantar, com acompanhante, em restaurante de qualidade em São Gonçalo. 

 
 



I GINCANA FILANTRÓPICA, CULTURAL, HISTÓRICA E ARTÍSTICA DO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR 

 

Pág. 8 / 8 

- Para as Instituições de Ensino: 
 

a) Primeiro Lugar: Troféu Presidente “José Calil Abuzaid” – Presidente do Abrigo do Cristo Redentor 
b) Segundo Lugar: Troféu Presidente “Álvaro Ferreira Pinto” – Presidente do Abrigo do Cristo 

Redentor 
c) Terceiro Lugar: Troféu Presidente “Helio Abicalil” – Presidente do Abrigo do Cristo Redentor 

 

- Para as Equipes: 
 

b) 40% (quarenta por cento) do total do fundo financeiro para as Equipes do GRUPO B, distribuídos 
da seguinte forma: 

 
- 50% para o 1º colocado. 
- 35% para o 2º colocado. 
- 15% para o 3º colocado. 

 
EXEMPLO: 
 

1. Total do fundo financeiro: 20.000,00 (100%). 
2. Parte destinada a premiação das equipes do Grupo B: 8.000,00 (40% do item 1). 
3. Parte destinada à equipe 1ª colocada do Grupo B: 4.000,00 (50% do item 2). 
4. Parte destinada à equipe 2ª colocada do Grupo B: 2.800,00 (35% do item 3). 
5. Parte destinada à equipe 3ª colocada do Grupo B: 1.200,00 (15% do item 4). 

 
7. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Principais Organizadores: Nilze Lene dos Santos Benedicto (Diretora de Serviço Social) e José Luiz Tupini 
(Diretor de Eventos e Promoções), ambos do Abrigo do Cristo Redentor. 
 
Vogais: Diretoria Executiva do Abrigo do Cristo Redentor: Ademir Nunes Corrêa, Luiz Carlos Silva, Isabela 
Maria da Silva Peres Monteiro. 
 
Representante da sociedade civil: Márcia Mendes. 
 
A comissão será dividida em dois grupos de, pelo menos, quatro representantes legais, para melhor 
efetivação, rapidez nos resultados de contagem dos pontos e execução das tarefas. A mesma será 
representada por integrantes dos grupos abaixo listados. 
 

a) Representante da Secretaria de Educação de SG 
b) Representante da Secretaria de Cultura de SG 
c) Representante do Jornal O São Gonçalo 
d) Representante da AGLAC (Academia de Letras, Artes e Ciências de SG) 
e) Representante do Instituto Histórico e Geográfico de SG 
f) Representante do Núcleo Local da União Brasileira de Trovadores 

 
Boa sorte e uma ótima gincana a todas as equipes! 

 
Organizadores da Gincana 


