
                                

GINCANA DA HANSENÍASE 2012   

A HANSENÍASE TEM CURA. O PRECONCEITO TAMBÉM 

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

 Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente. 

 Atentem para os prazos. 

 Título da tarefa: Sabendo um pouco mais.  

Agora que vocês já conhecem um pouco sobre a Hanseníase e a sua 

história, chegou a hora de sabermos o que a comunidade de vocês tem 

para nos contar. 

1) Ir até uma Unidade Básica da Saúde (UBS) do seu bairro/cidade e fazer 

uma entrevista com o responsável pelos atendimentos de Hanseníase 

(todas as UBS têm um responsável) para coletar dados como:  Se tem 

casos de Hanseníase?Se já teve? Quantos casos novos? Alguma 

história interessante para contar. Enfim, organizem um roteiro de 

perguntas.  

Enviar  a entrevista com as respostas digitadas e uma foto.  

Valor 350 pontos 

 

2) Nessa tarefa, vocês irão  em busca de histórias na comunidade onde a 

escola está inserida. O objetivo é termos um registro/mapeamento das 

histórias dessa doença na nossa região. Quanto mais pessoas vocês 

ouvirem, melhor. Lembrem-se que as pessoas mais idosas, devem 

conhecer essa doença como ‘‘Lepra”, então é importante vocês 

saberem explicar como, quando e porque ela mudou de nome. 

Mínimo de entrevistas: 5 (enviá-las digitadas) com fotos para registrar.  

Essas fotos podem ser mais abrangentes, sem mostrar especificamente 

a pessoa que está sendo entrevistada (neste caso, não precisa de 

autorização de uso de imagem), ou mostrando a pessoa entrevistada 

 ( neste caso, precisa de uma autorização de uso de imagem) 

Valor 350 pontos 

 

Obs: pode ocorrer de em uma comunidade não encontrarem pessoas 

com a doença ou uma história para contar, nesse caso, visitem, contem 

o histórico da doença,  passem dados, enfim, informem as pessoas. 

Lembrem-se  de pedirem para seus entrevistados a autorização de uso 

de imagem, podem usar a que nós enviamos, onde se fizer necessário. 



Essas autorizações de uso de imagem,  podem ficar arquivadas na 

escola, NÃO é necessário enviar para o NRE. 

 

3) Vocês já escolheram um nome para a equipe de vocês. 

Agora vocês criarão um slogan para a nossa Gincana. 

Um slogan ou frase de efeito é uma frase de fácil memorização que 

resume as características de um produto, serviço ou até mesmo pessoa. 

Ela é usada em contexto político, religioso ou comercial como uma 

expressão repetitiva de uma ideia ou propósito. 

Nós estamos usando o slogan do Morhan na nossa Gincana, mas 

queremos criar o nosso. Então, cada equipe deve criar o seu. 

Todos que entregarem irão marcar pontos, porém, uma comissão irá 

escolher um que será usado na Campanha Publicitária que será 

gravada e exibida na CATV.  

Os dois estudantes que serão convidados para participar dessa 

gravação também serão da equipe com o slogan escolhido. A escolha 

desses estudantes,  será feita pela própria equipe, por sorteio ou outra 

maneira que achar melhor. 

Enviar o slogan digitado – valor 300 pontos 

 

Essa tarefa tem início no dia 29 às  8 horas e termina às 17 horas do 

dia 9 de abril, uma segunda-feira. 

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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