
                                

GINCANA DA HANSENÍASE 2012   

A HANSENÍASE TEM CURA. O PRECONCEITO TAMBÉM 

Bem vindos a quarta tarefa da nossa Gincana!   Valor 1500 pontos 

 Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente. 

 Atentem para os prazos. 

 Título da tarefa: Corpo, Alma e Coração.  

Estamos na reta final da nossa Gincana e algo me diz que iremos sentir saudades!! 

Mas a nossa relação com a Hanseníase só começou, ainda faremos muitas coisas. 

Na verdade, depois dessa Gincana e de tudo o que aprendemos, nunca mais 

seremos os mesmos. 

Nessa tarefa, cada equipe fará o máximo que puder! Vamos refletir, escrever, 

aumentar o nosso grupo, levar informação ao maior número de pessoas possível. 

Não sei se vocês sabem, mas a Pastoral da Criança trabalha no Brasil todo, 

juntamente com o Ministério da Saúde e o MORHAN, na questão da Hanseníase. 

Então tivemos uma reunião aqui em Cascavel com Coordenadora Regional da 

Pastoral da Criança, falamos sobre o nosso trabalho, e a partir de agora, iremos 

nos unir a todas as representantes das pastorais dos Municípios de vocês. 

Inclusive, todas elas, 47 ao todo, estarão no nosso Seminário dia 16 de Maio. 

 

 

1) Para essa atividade vocês devem tentar entrar em contato com a pastoral da 

criança do bairro/cidade de vocês e convidá-la para participar. 

Também podem convidar professores de História, Geografia e outras disciplinas e 

também outros colegas da escola, que queiram nos ajudar nessa etapa final. 

Nesse momento, irão ler um texto (em anexo) e ver um vídeo (link em anexo e no 

site da gincana ). Após, respondam as seguintes questões: 

a) Com base nos conhecimentos de vocês e após ver o vídeo e ler o texto, quais 

considerações  vocês podem fazer em relação ao sistema educacional, do 

sistema político e da saúde, focando a  Hanseníase, da época retratada e 

agora? Tirem fotos dessa reunião de vocês e façam o registro escrito das 

discussões feitas sobre os 3 itens, enviar digitado. Valor 400 pontos. 

Obs: Se não conseguirem reunir todas as pessoas citadas acima, a equipe não 

perderá pontos, porém consideramos importante, NOS UNIRMOS  nesse 

momento. 

LINK DO VÍDEO http://www.youtube.com/watch?v=vSkIMX1HCiE 

Nivaldo Mercurio  disponível no site também. 

http://www.youtube.com/watch?v=vSkIMX1HCiE


b) Após terem lido a história de vida da Helena, hoje ela mora em São Paulo, é 

casada, tem filhos, voluntária do MORHAN, o que vocês gostariam de escrever 

para ela? Podem escrever um texto em conjunto ou cada um da equipe 

escrever um pouco, fica a critério de vocês. Ela está esperando uma resposta, 

apesar de não saber como será  direcionada essa atividade.  

Esse texto para a Helena deve ser enviado em um arquivo separado da outra 

parte da tarefa, com o nome do colégio e ou da equipe, pois assim facilita o 

envio para a mesma. Informo a todos que a Helena nos autorizou a usar a 

história dela em nossa  Gincana. Valor 300 pontos      

 

2) Nessa atividade vocês deverão visitar uma escola que não aderiu a Gincana. Pode 

ser uma escola estadual ou municipal.  Devem ir com as camisetas da Gincana, 

levem folders, se precisarem que eu envie, é só me avisarem, podem cantar a 

paródia que fizeram, enfim, vocês já estão preparados para levar todas as 

informações da Hanseníase para outras pessoas. Organizem essa apresentação, 

quem vai falar, o que irão falar, é importante contar a história da separação dos 

filhos de seus pais, dados estatísticos, um pouco do que vocês já fizeram até 

agora e o que ainda irão fazer. 

Registrem esses momentos com fotos e enviem um relatório contando em qual ou 

quais escolas foram ( podem visitar mais de uma se quiserem ), quantas turmas 

visitaram ou para quantas pessoas levaram as informações,  convidem a pastoral 

da criança para acompanhá-los, se for possível. Uma outra possibilidade para 

essa atividade, no caso de cidades onde não tenham outras escolas para visitar, é 

ir para a comunidade mesmo, visitar as casas, levar a informação a um maior 

número de pessoas possível. Valor 300 pontos. 

3) Vocês devem fazer uma reunião com a comunidade escolar para repassar tudo o 

que vocês fizeram desde a primeira atividade da Gincana. O que aprenderam, as 

dificuldades que tiveram, apresentem a paródia, mostrem o resultado do trabalho 

de vocês. Registrem esse momento com fotos e coletem assinatura dos 

presentes. Essa folha de assinatura deve ser escaneada e enviada via e-mail, 

juntamente com as fotos dessa reunião e um breve relatório da atividade. 

Valor 500 pontos. 

 

 

 Essa tarefa tem início no dia 30 de abril às  8 horas e termina às 23 horas do 

dia 10  de maio, uma quinta-feira. 

 

 

Na segunda-feira, dia 7 de maio, vocês terão a QUINTA TAREFA, será um ‘’quiz’’, 

um questionário on line para vocês responderem, será enviado o link e ficará 

aberto das 8 horas da manhã até às 22 horas. Sendo que a equipe só poderá 

entrar uma vez para responder as perguntas, cada resposta certa terá uma 

pontuação e também será levado em conta o tempo que cada equipe gastará para 

responder cada questão. 

Novas instruções serão enviadas sobre essa tarefa. 



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. 

 

Um ótimo trabalho! 

Grande abraço! 

Comissão organizadora. 
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