
                                

GINCANA DA HANSENÍASE 2012   

A HANSENÍASE TEM CURA. O PRECONCEITO TAMBÉM 

Bem vindos a TERCEIRA TAREFA  da nossa Gincana!   Valor 1000 pontos 

 Leiam com atenção para que a prova seja cumprida integralmente. 

 Atentem para os prazos. 

 Título da tarefa: Mostrando o que já aprendi!!.  

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

história, já conheceram um pouco da comunidade  em que a escola está 

inserida, chegou a hora de a equipe se reunir para CRIAR! 

1) Vocês irão escrever uma paródia tendo como tema a Hanseníase. 

Devem gravar um vídeo que tenha no máximo 2 minutos de duração  

cantando essa paródia. 

Poderá cantar a paródia, estudante (s) da equipe, a equipe toda ou 

ainda outro/a estudante, desde que devidamente matriculado na escola 

de vocês. Podem usar instrumento para acompanhamento ou fazer 

uma capela. 

Se quem for cantar, não fizer parte da equipe, deve ser anexada uma 

declaração da escola dizendo em que série estuda. (mas precisa ser 

estudante da sua escola). Identifiquem no vídeo a escola de vocês e 

coloquem o nome da equipe.Valor 500 pontos 

 

2)  Nessa tarefa vocês irão criar um  mascote para a nossa Gincana. 

Pensem no que vocês já aprenderam até agora e de que maneira esse 

mascote poderia representar nosso aprendizado e objetivos com essa 

Gincana. 

Para essa tarefa, fica a critério da equipe escolher a melhor maneira 

para realizá-la, podem fazer um Concurso Interno na escola, na equipe, 

enfim, usem a criatividade, peçam auxílio para os professores de Artes. 

Esse  mascote deve ser enviado para nós de duas formas. 

PRIMEIRA:  em desenho manual, pintado, em folha de papel sulfite. 

SEGUNDA:  o mesmo desenho, feito em arte gráfica. ( essa arte deve 

ser feita por alguém da escola). 

Todas as equipes que entregarem, irão pontuar. 

Porém, uma comissão escolherá um mascote que passará a ser usado 

no material de divulgação das campanhas da 10ª Regional da Saúde. 

Valor 500 pontos. 



Essa tarefa tem início no dia 12 às  8 horas e termina às 23 horas do 

dia 26 de abril, uma quinta-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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