
      
 
 
 



1ª Gincana Ecológica do Município de Corbélia  
 

REGULAMENTO DA  1ª GINCANA ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA 

1-DA ORGANIZAÇÃO 

1.1)       A 1ª GINCANA ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA/PR será regida por uma COMISSÃO 
ORGANIZADORA em parceria com o DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  

1.2)       OBJETIVO: 

Promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, sensibilizando, de maneira prática e 
dinâmica, toda a comunidade do município de Corbélia, sobre a importância da preservação ambiental, 
especialmente, no que se refere aos cuidados na produção do lixo, proporcionando, ainda, a melhoria das 
condições de trabalho dos separadores de materiais recicláveis da ACOMAR, através da agregação de 
valores dos materiais coletados e diminuição da exploração dos recursos naturais, bem como estimular a 
destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Corbélia. 
 

2 – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

2.1) AS ATIVIDADES DA 1ª GINCANA ECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA obedecerão ao 
cronograma abaixo especificado: 

2.2) 07/05/2018: Formação da Comissão Organizadora e Reunião para definição da Gincana com 
representantes dos segmentos Diretores e Supervisores das Escolas Estaduais, Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.  

2.3) Início das inscrições em 28/05/2018 e encerramento em 31/05/2018; na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, departamento de Meio Ambiente, poderão participar da gincana as turmas 
dos 9º 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de Corbélia. 

2.4) As PROVAS e as atividades da 1ª GINCANA ECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA 
obedecerão ao cronograma abaixo especificado: 

• PROVAS SOCIAIS: 

PROVA 1 - Arrecadação de materiais recicláveis, no período 04/06/2018 a 31/06/2018 os quais deverão 
ser entregues na Cooperativa dos Recicladores de Corbélia, localizada na Rua Miosótis, no período acima 
mencionado durante as segundas a quintas-feiras, das 8:00 às 17:00 horas, onde serão devidamente  
pesados e registrados; 

PROVA 2 Conscientização para as turmas dos períodos que não participarão das atividades da 
Gincana – Haverá uma reunião com a comissão organizadora para esclarecer os pontos que devem ser 
abordados no dia da apresentação. 

 

• PROVAS CULTURAIS: 

PROVA 3 - Criação de obra de Arte com a utilização de materiais recicláveis (confeccionado pela própria 
equipe), a qual será apresentada a comissão organizadora e julgadora no dia 06/07/2018 



• PROVA DE CONHECIMENTO: 

PROVA 4 - Serão aplicadas provas de conhecimento referente ao meio ambiente, coleta seletiva, 
preservação ambiental e história do Município no dia 06/07/2018, no Centro Cultural José Rubin. 

PROVA 5 - Entre uma das últimas tarefas estará a de trazer uma pessoa da comunidade com mais de 60 
anos para se apresentar junto à equipe no dia 06/07/2018 no Centro Cultural José Rubin. Porém esta 
mesma pessoa deverá contar ao público presente como era a situação do lixo em sua infância e juventude. 
 

 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1) Para participação na 1ª GINCANA ECOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA as inscrições das 
equipes e dos integrantes serão realizadas do dia 28/05/2018 até 31/05/2018, na SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; 

3.2) Cada equipe se inscreverá utilizando um nome e cor predominante que deverá ser utilizada no 
uniforme se confeccionado; 

3.3) Cada equipe deverá inscrever no mínimo 20 e máximo 30 integrantes, respeitando este número pode-
se unir-se outras turmas, podendo ter entre eles 02 professores e 1 padrinho; 

3.4) Cada equipe deverá obrigatoriamente ter  02  coordenadores  (preferencialmente professores); 

3.5) Após a entrega da ficha de cadastro a equipe não poderá substituir nenhum componente, mesmo em 
caso de desistência, o que deverá ser informado para a Comissão Organizadora. 

4 – DOS PATROCÍNIOS 

4.1) Fica livre e a critério dos participantes a angariação de patrocínios para custear despesas como a 
confecção de uniformes. 

5 – DOS UNIFORMES 

5.1) Em caso de confecção de uniforme, deverá constar a logomarca da Gincana Ecológica que poderá ser 
solicitada via emai-l: SDECORBÉLIA@HOTMAIL.COM 

 

8 – DA PONTUAÇÃO 

8.1) PONTUAÇÃO GERAL 

A -  Pontuação Gradual, conforme a ORDEM de cumprimento ou de qualidade das tarefas, obedecendo a 
pontuação do maior para o menor; 

8.2) A forma de avaliação das provas que serão realizadas pela equipe segue em anexo nos quadros de 
provas e cronograma, será entregue pela COMISSÃO ORGANIZADORA. 



9 – DO CONSELHO DE JULGAMENTO 

9.1) COMISSÃO ORGANIZADORA constituirá um CONSELHO DE JULGAMENTO, composto de 5 (cinco) 
membros indicados e convidados. A este Conselho caberá a análise e decisão de eventuais recursos 
interpostos pelas equipes participantes; 

9.3) Às decisões do Conselho de Julgamento  não cabem recursos. 

10 – DOS RECURSOS 

10.1) A equipe que se julgar prejudicada em qualquer momento da competição deverá encaminhar recurso, 
por escrito, a COMISSÃO ORGANIZADORA no prazo de um dia; 

10.2) Recebido o recurso, o COMISSÃO ORGANIZADORA reúne-se, analisa a petição, ouve por 5 (cinco) 
minutos o representante da equipe reclamante e apresenta a decisão por escrito à equipe ou escola e à 
COMISSÃO ORGANIZADORA; 

11 – DA ARRECADAÇÃO 

11.1) A arrecadação dos materiais recicláveis arrecadado durante a gincana será encaminhado para o 
barracão da ACOMAR, localizado na Rua Miosótis, 2525, nas segundas a quintas-feiras, das 8:00 às 17:00 
horas, entre os dias 04/06/2018 a 31/06/2018. 

12 – DAS INFRAÇÕES 

12.1) Incorrerá em infração passível das penalidades previstas na Cláusula 13 deste Regulamento, o 
integrante ou equipe que: 

12.2) Agredir fisicamente e qualquer componente da COMISSÃO ORGANIZADORA, ou, membro do 
Conselho de Julgamento, Comissão de Provas, coordenador de equipe ou autoridade legalmente 
constituída. Falta gravíssima; 

12.3) Envolver-se em brigas com integrantes de outras equipes ou escolas, ou brigas, distúrbios ou 
algazarras que provoquem prejuízos a terceiros. Falta gravíssima. 

12.7) Recolher materiais recicláveis nas Lixeiras ou Sacos de Rafia do Projeto Cidade Limpa. Falta 
gravíssima. 

13 – DAS PENALIDADES 

13.1) A equipe ou integrante que cometer qualquer infração prevista no item 12 (Das Infrações) e seus sub-
itens, a critério do Conselho de Julgamento, será penalizada com a perda de pontos ou demais penalidades 
previstas neste Regulamento. 

13.2) As penalidades obedecerão à seguinte escala: 

e) Falta gravíssima:  exclusão do integrante envolvido, perda de 1000 pontos com possibilidade de 
desclassificação da equipe, a critério do Conselho de Julgamento. 

f) Será sumariamente desclassificada a equipe que recolher materiais na Acomar 

14 – DOS RESULTADOS. 



14.1) Os resultados oficiais da 1ª GINCANA ECOLÓGICA e ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE 
CORBÉLIA/PR ,serão divulgados no término da Gincana no dia 06/07/2018 no Centro Cultural José Rubin. 

15 – DA PREMIAÇÃO 

15.1) A premiação da 1ª GINCANA ECOLÓGICA e ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA/PR será: 

1º LUGAR – Passeio no Parque Aquático de Itaipulândia.  

2º LUGAR – Passeio Técnico na Itaipu Binacional; 

3º LUGAR – A definir. 

15.2) A realização dos passeios acontecerão no decorrer do ano, conforme logística dos locais. 

16 – CORPO DE JURADOS 

16.1) Os membros do corpo de jurados serão formados por  05 pessoas da comunidade e dos segmentos 
envolvidos, caso tendo algum imprevisto, podendo ser substituídos conforme CONSULTA a comissão 
organizadora. 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1) O descumprimento deste REGULAMENTO implicará na imediata desclassificação da equipe. 

18.2) A COMISSÃO ORGANIZADORA será composta por até 5 membros, cuja composição será divulgada 
a todos os participantes. 

18.3) Nenhum membro da coordenação e comissão Organizadora poderá fazer parte do corpo de jurado. 

18.4) Qualquer questão não prevista neste Regulamento será julgado pelo Conselho julgador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DE PROVAS PARA AS EQUIPES 

PROVA nº. 01 
Arrecadação de materiais recicláveis 
TEMPO DE DURAÇÃO: 30 DIAS 
DATA DE ÍNICIO: 04/06/2018 
ENCERRAMENTO DA PROVA: 31/06/2018 
LOCAL DE ENTREGA: Barracão da Usina de Materiais Recicláveis 
DESCRIÇÃO DA PROVA: A equipe fará a entrega dos materiais recicláveis os quais serão destinados à 
Associação dos Recicladores de Corbélia - ACOMAR, obedecendo aos critérios do quadro abaixo, o 
material será pesado e será entregue um recibo totalizando os pontos contabilizados por entrega, os 
recibos deverão ser apresentados no dia 06 de JULHO DE 2018 no Centro Cultural José Rubin; As 
crianças deverão ser orientadas para não mexerem em lixeiras para retiradas de materiais; 
 

Quantidade Tipo de Material Pontos 

01 kg Alumínio 150 

01 kg Ferro 01 

01 kg Papel e Papelão 70 

01 kg Garrafas e Embalagens Plásticas pet ou similares, plásticos em 
geral 50 

01 unidade Garrafa de vidro 01 

01 unidade Vidros de conserva com tampa 01 

01 unidade 
LIXO ELETRÔNICO: Computadores, Notebooks, nobreaks, 

impressoras, acessórios, celulares e equipamentos de telefonia e 
eletrodomésticos em geral (inteiros). 

20 

 
PROVA nº. 02 
Conscientização para as classes que não participarão das atividades da Gincana. 
TEMPO DE DURAÇÃO: 30 DIAS 
DATA DE ÍNICIO: 04/06/2018 
ENCERRAMENTO DA PROVA: 31/06/2018 
LOCAL: Escolas das respectivas classes 

DESCRIÇÃO DA PROVA: A equipe deverá desenvolver um projeto de Educação 
Ambiental em uma classe do Colégio que não está participando da gincana, a atividade 
deverá ser registrada e posteriormente no dia 06/07/2018 apresentada para as demais 
equipes no Centro Cultural José Rubin, podendo ser em vídeo ou em slides tendo a 
duração de no máximo 10 minutos. 



PONTOS 500 a 1000 
 
PROVA nº. 03 

Criação de obra de Arte.  

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 DIAS 
DATA DE ÍNICIO: 04/06/2018 
ENCERRAMENTO DA PROVA: 01/07/2018 
LOCAL: Escolas das respectivas classes 

DESCRIÇÃO DA PROVA: A equipe devera desenvolver uma obra de arte com a utilização de 
materiais recicláveis (confeccionado pela própria equipe), a qual será apresentada a comissão 
organizadora e julgadora no dia 06/07/2018 no Centro Cultural José Rubin. 

PONTOS 0 a 1000 
 

PROVA nº. 04 

PROVA DE CONHECIMENTO 

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 dias 
DATA DE ÍNICIO: 06/07/2018 
ENCERRAMENTO DA PROVA: 06/07/2018 
LOCAL: Centro Cultural José Rubin 

DESCRIÇÃO DA PROVA: A equipe será submetida a provas de conhecimento referente ao 
meio ambiente, coleta seletiva, preservação ambiental no dia 06/07/2018, no Centro Cultural 
José Rubin, serão 10 perguntas, cada uma valendo 100 pontos. 

PONTOS 0 a 1000 
 

 

PROVA nº 05 

Inclusão e Conhecimento  

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 DIAS 
DATA DE ÍNICIO: 04/06/2018 
ENCERRAMENTO DA PROVA: 01/07/2018 
LOCAL: Escolas das respectivas classes 

DESCRIÇÃO DA PROVA: A equipe deverá convocar e apresentar uma pessoa da 
comunidade com mais de 60 anos para se apresentar junto à equipe no dia 06/07/2018, esta 
mesma pessoa deverá contar ao público presente como era a situação do lixo em sua infância 
e juventude, com duração de 5 minutos. 

PONTOS 0 a 300 
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