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Gincana DIA C DE COOPERAR 

Introdução: O objetivo é desenvolver uma ação de responsabilidade social, colocando em prática os 

valores e princípios cooperativistas, promovendo uma iniciativa socioambiental por meio de uma 

grande gincana escolar envolvendo toda a comunidade: pais, poder público e sociedade civil em geral.  

Justificativa: Acreditamos que todos podem fazer alguma coisa para diminuir o impacto ambiental 

e preservar o Meio Ambiente. A gincana será uma ação para estimular e ampliar a conscientização 

junto à comunidade por meio de atitudes simples e praticáveis no dia a dia das famílias. 

 

DA GINCANA: 

 

Serão 4 PROVAS  

 

Prova 1 - COLETA LEGAL – Pontuação: 70 pontos 

Da coleta: 

Período de coleta do lixo a partir da divulgação da Gincana até 07/10/22, as equipes formadas pelas 

escolas terão que coletar o lixo, com o material segmentado abaixo, as equipes poderão coletar os 

lixos no comércio, em suas próprias residências e em locais públicos. O material coletado ficará 

armazenado nas escolas integrantes durante o período de coleta. 

Cada escola participante terá três bags no mínimo. 

Da pesagem: 

No sábado, dia 8 de outubro às 8h – o material será conduzido pela Secretaria Municipal de Obras e 

Transportes (SMOT) até a Praça das Bandeiras para então, iniciar a pesagem e as somas das notas. 

Cada equipe, é responsável por auxiliar a SMOT com o carregamento bem como a descarga do 

material na praça; Contudo, cada escola participante deverá indicar um fiscal para acompanhar o 

processo de pesagem que deverá permanecer na praça acompanhando o procedimento do início ao 

fim. 

Materiais: 

 Plástico e isopor (Ex: garrafas pet, copo descartável...) 40 pontos multiplicado pelos kg 

 Papelão (Ex: papel, revistas, caixas tetra Pak) 20 pontos multiplicado pelos kg 

 Metal (Ex: latas de alumínio, tampas) 10 pontos multiplicado pelos kg 

 

Entrega do lixo, pesagem e soma das notas: 08 de outubro – divulgação durante a mateada pela 

tarde; para pontuar é obrigatório a entrega dos 3 tipos de materiais acima. 

Pela parte da manhã, enquanto acontece a pesagem do lixo coletado na praça, os alunos terão 

atividades na escola – a cargo da instituição. 
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As atividades propostas, deverão ser relacionas ao tema da Gincana. Essas atividades não serão 

pontuadas. 

 

Prova 2 - vídeos: 

SUSTENTABILIDADE NAS MÍDIAS – Pontuação: 10 pontos 

As equipes terão que gravar um vídeo de até 1 minuto falando sobre a importância da separação do 

lixo, terá que ser uma ou duas pessoas falando sobre a temática e convidando a comunidade a não 

poluir a cidade através do descarte correto do lixo. 

Os vídeos serão publicados na Página Oficial da Prefeitura de Lavras do Sul, sendo 5 pontos para a 

entrega do vídeo e mais 5 pontos para o vídeo mais curtido. 

- Período para entrega dos vídeos: até 30/09; 

- Proposta: Apresentação de como separar o lixo e a importância da separação; 

- Tempo do vídeo: até 1 minuto; 

- E-mail para envio: imprensaprefeituralavrasdosul@gmail.com 

 

Prova 3 - fotografia: 

FOTO SUSTENTÁVEL – Pontuação: 10 pontos 

Prova voltada a registros fotográficos ligados a sustentabilidade (Ex: foto de bebedouros, hortas ou 

cercas de garrafa pet ou qualquer outro material que possa ser reaproveitado). 

As equipes deverão selecionar uma fotografia de autoria própria de algum integrante da equipe, com 

a temática voltada a sustentabilidade. 

As fotografias serão publicadas na Página Oficial da Prefeitura de Lavras do Sul e a avaliação se dará 

pelo maior número de curtidas e pela relevância da fotografia com o tema, sendo 5 pontos para a 

entrega da foto e mais 5 pontos para a fotografia mais curtida.  

 Fotografia tem que estar em boa qualidade; 

 Conter o nome do local que foi tirado e a data. 

Quesitos para avaliação: 

• Relação da fotografia com o tema; 

• Mais curtidas na fotografia. 

 

- Período para entrega das fotos: até 30/09; 

- E-mail para envio: imprensaprefeituralavrasdosul@gmail.com 
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Prova 4 - CONFECÇÃO DE UMA BITUQUEIRA – Pontuação: 10 pontos 

Prova voltada a fabricação de uma bituqueira para coleta de bitucas de cigarro, para tentar amenizar 

o problema dos tocos de cigarros largados no chão pelos fumantes. Sendo 5 pontos para a entrega 

da bituqueira e mais 5 pontos para a mais criativa. 

 

Quesitos para avaliação: 

• Criatividade; 

• Produção; 

  

Comissão julgadora: Eduardo Cabral (Sec. Meio Ambiente), Vera Kunrath (bióloga) e Helena 

Teixeira (arquiteta) 

 

- Período para entrega da bituqueira: na manhã do dia 08/10/22 

 

 

PREMIAÇÃO:  

 

1º lugar: TV e troféu 

2º e 3º lugar: troféu 

 

Mais o pagamento pelo lixo coletado à todas as equipes participantes, que será efetuado pelo Sr. 

Brito. 

 

 


