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REGULAMENTO GERAL - EXPOFITO 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. Este Regulamento trata da Gincana a ser realizada pelos 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2 até o dia 
07/11/2015 e foi elaborado pela Comissão responsável pelo 
projeto: Professores Cintia, Giampaula, Kelli, Renata, Valdiná, 
Silvio, Luiz Ricardo, Daniela, Magali, Eduardo e Pedro). O 
Regulamento está publicado no site 
fito.edu.br/gincanaexpofito. 
 
1.2. Todas as equipes que participarem da competição estarão 
sujeitos às condições deste regulamento. Não serão aceitas 
alegações de desconhecimento deste documento. 
 
1.3. É de responsabilidade dos professores a divulgação deste 
regulamento junto as equipes participantes, assim como o 
acesso periódico ao site, para  manterem-se  atualizados no 
que tange às informações sobre a Gincana. 
 
1.4. Eventuais omissões deste regulamento serão sanadas pela 
Comissão responsável pelo projeto. 
 
1.5. A participação nesta Gincana implica a aceitação total e 
irrestrita de todos os itens deste regulamento. 
  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. A participação da Gincana  será por equipes de, no mínimo, 
5 e, no máximo, de 6 participantes. 
 
2.2. Deverão participar da competição todos os alunos dos 9º 
anos do Ensino Fundamental II, das Unidades I e II da FITO. 

http://www.fito.edu.br/
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2.3. Cada equipe após formada, não poderá ser alterada e terá 
direito a apenas uma participação na Gincana, independente 
do número de integrantes. 
 
2.4. Não haverá necessidade de inscrição; as equipes formadas 
até a data limite (28/05/15) definida neste regulamento 
estarão automaticamente inscritos na competição. 
  
3. DA GINCANA 
 
3.1. A Gincana terá 20 (vinte) etapas. 
 
3.1.1. Primeira Etapa (02/06/15 a 13/06/15) 
 
3.1.1.a. A Primeira Etapa da Gincana é a criação de um nome 
para a gincana, juntamente com uma logomarca. Todas as 
equipes deverão entregar ao seu respectivo professor, em folha 
de papel sulfite, manuscrito ou digitado até o dia 02/06/15. 
 
3.1.1.b. A Primeira etapa da Gincana será realizada através de 
uma votação pelo site, onde todos que tiverem acesso poderão 
votar, para a escolha do melhor nome e logomarca atribuído à 
mesma. 
(Até o dia 13/06/15). 
 
3.1.2. Segunda Etapa (15/06/15 a 19/06/15 - Essa etapa pode 
ser realizada em dois dias diferentes na mesma semana). 
 
3.1.2. a. Nesta Segunda Etapa, cada equipe deverá criar um 
grito de guerra, poderá ser usado    instrumento musical, 
coreografia e pompom de ráfia), cabe ressaltar que não poderá 
ter palavras de duplo sentido. A prova será realizada na semana 
de 15/06/15 a 19/06/15 a combinar com o professor da sala.  
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3.1.2 .b. Os gritos de guerra serão apresentadas um a um ao(s) 
professor(es) juntamente com a turma e  coordenação 
pedagógica. 
 
3.1.3. Terceira Etapa (22/06/15 a 26/06/15) 
 
3.1.3.a. Serão entregues a cada equipe um envelope contendo 
três atividades envolvendo o conteúdo e deverão ser resolvidas 
na ordem em que forem propostas. Cada atividade terá um 
tempo determinado para ser resolvida. Esse tempo dependerá 
do nível de dificuldade da atividade e será mostrado à equipe 
no momento em que a atividade for iniciada ( através do 
professor) e após concluído o tempo, o envelope deverá ser 
entregue ao professor. 
 
 3.1.3.b. A equipe deverá escolher três membros da mesma, 
para sair a procura de um balão onde haverá mais uma prova. 
Encontrando-o deverá entregá-lo a equipe para estourá-lo, 
pegar a prova e resolvê-la. 
 
3.1. 3.c. Se a resposta de uma atividade não for enviada dentro 
do intervalo de tempo estipulado, a atividade será considerada 
como não respondida. Em cada etapa, cada equipe continuará 
participando da Gincana, mesmo que não responda a uma ou 
mais atividades da respectiva etapa. 
 
3.1.4. Quarta Etapa (29/06/15 a 04/08/15) 
 
3.1.4. a  Arrecadação de agasalho, cobertores e roupas em 
geral. A equipe deverá no decorrer do mês de julho arrecadar o 
maior número possível de roupas (que serão doadas a uma 
instituição - a definir). Cada peça terá um valor para pontuação. 
- meias - 5 pontos 
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- blusas manga curta - 10 pontos 
- blusa manga longa - 20 pontos 
- shorts - 10 pontos 
- calça comprida - 25 pontos 
- cobertor - 50 pontos 
- outras peças serão avaliadas. 
 
OBS: As demais provas serão entregues após o retorno das 
férias. 
 
A pontuação será feita por meio dos resultados obtidos em 
cada etapa. (zero a dez).   
 
Serão premiados as três melhores equipes, considerando a 
pontuação final de cada equipe participante. 
 
Todos os alunos independente de serem ou não vencedores, 
estarão sendo avaliados nas disciplinas participantes: 
Matemática, Geometria, Desenho Geométrico e Informática 
(de zero a dez), para terceiro trimestre. 
 
Antes da divulgação dos resultados, não será permitida a 
discussão das questões da Gincana. 
O resultado final da Gincana será divulgado no último dia da 
EXPOFITO, no anfiteatro da FITO. 
 

 


