
 

 

GINCANA DE 35 ANOS DO COLÉGIO MARTHA FALCÃO 

 

TAREFAS – PARTE I 

 

ESSAS TEREFAS SERÃO APRESENTADAS NO DIA 26.04.2021 ÀS 10h EM SALA 

ONLINE E DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA E HORÁRIOS ESTIPULADOS NA 

DESCRIÇÃO DA TAREFA. 

 

1. TIKTOK “MINHA EQUIPE VIRALIZOU / BOMBOU / ENGAJOU / 

INSPIROU!!” 

 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. Crie um post criativo para ser colocado no TikTok do Colégio em homenagem aos 
35 anos do Colégio Martha Falcão.  

2. A equipe deverá gravar um vídeo de 30” (trinta segundos) e enviar para o e-mail 
(gincanacmf@infs.com.br).  

3. Esses vídeos serão postados no TikTok da escola onde deverão ser curtidos e 
comentados. 

4. O post criativo poderá ser: uma coreografia, de humor, sobre curiosidade ou 
tendências. Deverá estar dentro do tema: 35 anos do Colégio Martha Falcão e não 

poderá conter conteúdo de cunho sexual, discriminatório ou agressivo. 

5. Não serão aceitos vídeos sem identificação da equipe, ou seja, os representantes 
das equipes deverão usar a farda do colégio ou a camisa da equipe. 

6. As equipes não poderão compartilhar vídeos de autoridades públicas e artistas. 

7. Cada equipe deverá enviar três vídeos: um de cada segmento (ensino fundamental 

I, ensino fundamental II e ensino médio). 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

 

Quantidade de curtidas e comentários somados no TikTok considerando os três 

vídeos. 

Qualidade da filmagem. 

Criatividade. 

 

PONTUAÇÃO: 20 pontos 

   

 



 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

 DATA DE ENTREGA DOS VÍDEOS  05.05.2021 

LOCAL gincanacmf@infs.com.br 

DATA DE CUMPRIMENTO  13.05.2021 até 12h 

 

2. BOLO DE ANIVERSÁRIO  

 

 DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. Sua equipe deve criar um bolo em homenagem aos 35 anos do Colégio Martha 
Falcão. 

2. A confecção do bolo deve ser feita em forma de vídeo tutorial de até 10’ (dez 

minutos) com a participação apenas de integrantes da equipe (nesse caso 
representantes de cada segmento). O vídeo será postado no canal do YouTube da 

escola. 

3. O bolo deverá ter, no mínimo, 30cm de diâmetro. 

4. A decoração e sabor do bolo ficará a critério da equipe. 

5. Obrigatório ter no tutorial representante de cada segmento. 

6. Não serão aceitos vídeos sem identificação da equipe, ou seja, os representantes 
das equipes deverão usar a farda do colégio ou a camisa da equipe. 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Será avaliado por uma comissão julgadora composta de três pessoas: 

1. A criatividade na decoração do bolo. 

2. Sabor. 

3. Qualidade do vídeo tutorial. 

OBS.: A equipe que não fizer a entrega do vídeo tutorial será eliminada. 

 

PONTUAÇÃO: 30 pontos 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

 DATA DE ENTREGA DO VÍDEO  12.05.2021  

LOCAL gincanacmf@infs.com.br 

 DATA DE ENTREGA DO BOLO  13.05.2021 às 10h  

LOCAL DE CUMPRIMENTO  QUADRA DE ESPORTE 

 



 

 

3. BATTLEBOTS 

 

 DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

 1. Criar um robô para representar sua equipe em uma batalha tecnológica e criativa.  

2. As equipes deverão criar um robô destinado ao cumprimento da tarefa de 
reflorestar uma área (dentro do mapa do Brasil) a ser determinada por sorteio. 

3. O robô deverá ser capaz de pegar, transportar e deixar árvores de papel cartolina 
de diferentes tamanhos na área no mapa do Brasil determinada por sorteio no menor 

tempo possível. 

4. A distância a ser percorrida será a mesma para todas as equipes. 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Criatividade 

Capacidade e agilidade no cumprimento da tarefa no menor tempo.  

  

PONTUAÇÃO: 30 pontos 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

DATA DE ENTREGA 12.05.2021 às 10h 

LOCAL DE CUMPRIMENTO HALL DE ENTRADA DO COLÉGIO 

 

4. “UM POR TODOS, TODOS POR UM” 

 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. A equipe desenvolverá uma campanha de conscientização, relacionada a 

Pandemia, com a participação de personalidades públicas e formadores de opinião 

que gravarão mensagens para conscientização do público sobre o uso de máscaras, 
cuidados de higiene e distanciamento.  

2. Cada equipe poderá desenvolver mais de um vídeo, mas com diferentes 
personalidades.  

3. Os vídeos deverão ser enviados para a organização do evento no e-mail 
(gincanacmf@infs.com.br).  

4. Os vídeos apresentados serão postados no Instagram do colégio. 

5. A pessoa que fizer o vídeo deverá citar o nome do colégio e a equipe para qual 

está colaborando. Os vídeos que forem entregues sem a identificação serão 

desclassificados. 
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6. As equipes que tiverem o maior número de curtidas em um dos vídeos enviados 

será a vencedora.  

 
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Número maior de curtidas em um dos vídeos enviados por cada equipe. 

 

PONTUAÇÃO: 30 pontos 

  

LOCAL E HORÁRIO: 

DATA DE ENTREGA DOS VÍDEOS  05.05.2021 

LOCAL gincanacmf@infs.com.br 

DATA DE CUMPRIMENTO  13.05.2021 às 12h 

 

5. ORIGENS 

 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. A equipe deverá trazer a maior quantidade de objetos de recordação de ex-alunos 

fundadores do Colégio Martha Falcão. 

2. Só serão considerados para pontuação um objeto de recordação por ex-aluno 

fundador. 

3. Os objetos poderão ser: fardas, medalhas, certificados, carteirinha de estudante 

do colégio entre outros. 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Vence a equipe que conseguir reunir a maior quantidade de objetos de recordação. 

 

PONTUAÇÃO: 20 pontos 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

DATA DE ENTREGA  13.05.2021 até 12h   

LOCAL  Secretaria do colégio  

 

 



 

 

6. MEU COLÉGIO MARTHA FALCÃO, MINHA INSPIRAÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. A equipe deverá reunir a maior quantidade de vídeos de ex-alunos formados na 

escola com depoimento respondendo: Qual a maior inspiração que o Colégio Martha 

Falcão trouxe para a sua vida? 

2. O ex-aluno que fizer o vídeo deverá citar o nome do colégio e a equipe para qual 

está colaborando. Os vídeos que forem entregues sem a identificação serão 

desclassificados. 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Vencerá a tarefa a equipe que trouxer a maior quantidade de vídeos de ex-alunos 

formados no colégio com o depoimento. 

 

PONTUAÇÃO: 20 pontos 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

 DATA DE ENTREGA DOS VÍDEOS  11.05.2021 até 12h 

 LOCAL  gincanacmf@infs.com.br 

 

 

TOTAL DE PONTOS: 150 pontos 

 



 

 

GINCANA DE 35 ANOS DO COLÉGIO MARTHA FALCÃO 

CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE e CAMPANHA AMBIENTAL 

 

TAREFA SOCIAL 

A gincana promovida pelo Colégio Martha Falcão já é uma tradição a arrecadação de 

alimentos destinado as instituições que atendem crianças e idosos em situação de 

vulnerabilidade. Tendo a ideia central da tarefa a solidariedade - “Compromisso pelo 

qual as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas por todas”. Vamos 

fazer a nossa parte e arrecadar muitos donativos para as instituições que precisam 

da nossa ajuda. 

 

CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. Cada equipe deverá arrecadar o maior número de cestas básicas, obedecendo a 

quantidade mínima de 7 (sete) ingredientes. 

2. O cumprimento da unidade se dará por 01 cesta básica com no mínimo 7 

ingredientes conforme tabela abaixo. 

1. ARROZ 

2. FEIJÃO 

3. ÓLEO 

4. CAFÉ 

5. LEITE EM PÓ 

6. MACARRÃO 

7. AÇUCAR 

 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

 
Maior quantidade de cestas básicas arrecadadas. 

 

PONTUAÇÃO:  1º lugar - 250 pontos 

   2º lugar – 200 pontos 

   3º lugar – 150 pontos 

  



 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

 DATA DE ENTREGA  A partir do dia 27.04.2021 das 07h30    

às 16h 

DATA DE CUMPRIMENTO  13.05.2016 até às 14h 

LOCAL DE CUMPRIMENTO  Secretaria do colégio 

 

TAREFA AMBIENTAL 

Também em se tratando do Colégio Martha Falcão é um compromisso da nossa 

comunidade promover e dar continuidade ao Projeto Frutíferas da Amazônia que visa 

a doação de mudas frutíferas nos bairros ainda não urbanizados de Manaus. O Colégio 

Martha Falcão se orgulha em fazer essa campanha ambiental. Vamos fazer a nossa 

parte e arrecadar muitas mudas de arvores frutíferas para tornar a nossa cidade 

melhor e mais arborizada em atenção ao projeto “Frutíferas da Amazônia” da nossa 

patrona Profª. Martha Falcão, trabalhando com consistência e continuidade e usando 

conceito de Educação Ambiental. 

 

CAMPANHA AMBIENTAL 

DESENVOLVIMENTO DA TAREFA: 

1. Cada equipe deverá arrecadar o maior número mudas de árvores frutíferas, 

obedecendo à quantidade mínima de 35 mudas. 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

 

Maior quantidade de mudas arrecadadas, obedecendo a quantidade mínima de 35 
mudas de árvores frutíferas. 

 

PONTUAÇÃO:  1º lugar – 200 pontos 

    2º lugar – 150 pontos 

   3º lugar – 100 pontos 

 

LOCAL E HORÁRIO: 

 DATA DE ENTREGA  A partir do dia 27.04.2021 das 07h30    
às 16h 

DATA DE CUMPRIMENTO  13.05.2016 até às 14h 

LOCAL DE CUMPRIMENTO  Secretaria do colégio 

 


