
                                

GINCANA DA HANSENÍASE 2012   

A HANSENÍASE TEM CURA. O PRECONCEITO TAMBÉM 

Bem vindos a primeira tarefa da nossa Gincana!   Valor 1000 pontos 

 Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente. 

 Atentem para os prazos. 

1) Título da tarefa: Lançamento da Gincana para a comunidade. 

2) Escolham um nome para a equipe de vocês. Valor 100 pontos 

3) Vocês devem encontrar uma maneira de  comunicar a comunidade 

escolar, professores, estudantes, pais, etc, que a escola está 

participando da Gincana. 

Esse comunicado deve ter: 

a) O nome da Gincana;  valor 100 pontos 

b) Os organizadores ( NRE, 10ª Regional da Saúde, Morhan) valor 100 

pontos 

c) O objetivo da Gincana; valor 100 pontos 

d) Início e término; valor 100 pontos 

e) Endereço do site da gincana. Valor 100 pontos 

 

4) Registrar com foto (s) o ou os momentos  que a equipe fez esse 

comunicado.Ex. se passou nas salas entregando um comunicado, tirar 

foto de um dos momentos. Valor 100 pontos 

5) Tirar uma foto de toda a equipe da Gincana com coordenadores e 

estudantes – valor 100 pontos 

6) Um breve relatório de como se desenvolveu essa tarefa. 100 pontos 

7) Envio do comunicado entregue à comunidade. 100 pontos 

 

Essa tarefa tem início no dia 22 às  8 horas e termina às 17 horas do 

dia 28 de março, quarta-feira próxima. 

Todos os itens da tarefa devem ser enviados via e-mail para 

marciafontanella@nrecascavel.com 

Em caso de dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail, fone 3218 

7865 ou pelo site da gincana no espaço dos comentários. 

Lembramos que no site da Gincana já tem muitas informações, textos, 

vídeos. Aproveitem para visitar as páginas, ler, assistir, comentar. 

As informações que lá estão podem ser usadas ao longo da Gincana. 

É um prazer contarmos com vocês! Muitas surpresas vêm por aí! 

Ótimo trabalho à todos! Grande abraço da Comissão organizadora! 
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