
1 

Prefeitura Municipal de Carolina | Praça Alípio Carvalho, 50 - Centro, Carolina - MA, 
CEP: 65980-000 | http://www.carolina.ma.gov.br/ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

REGULAMENTO 

 
Organização: Prefeitura Municipal de Carolina/MA 

http://www.carolina.ma.gov.br/


2 

Prefeitura Municipal de Carolina | Praça Alípio Carvalho, 50 - Centro, Carolina - MA, 
CEP: 65980-000 | http://www.carolina.ma.gov.br/ 

 

 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Este Regulamento dispõe sobre a organização da GINCANA DE VERÃO EDIÇÃO 

2022 do município de Carolina, sendo que o mesmo foi elaborado pela Comissão 
Organizadora da Prefeitura Municipal de Carolina especialmente instituída para esse 
fim. Este regulamento será publicado no site: carolina.ma.gov.br 

Todas as pessoas que participarem de qualquer forma do evento estarão sujeitas 
às condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento 
deste documento, já que será dada suficiente publicidade do mesmo, com o apoio 
imperioso das equipes. 

É de responsabilidade do Coordenador da equipe a ampla divulgação junto aos 
integrantes de sua equipe. 

 
 

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
Compõem a Comissão Organizadora: 

 
 Ivyenne Matos Borges 
 James Dean 
 Leonardus Amorim Borges 
 Luan Seixas 
 Maria do Egito 
 Perseu Barros Bezerra 
 Rodolfo Moraes da Silva 

 

3. DOS OBJETIVOS DA GINCANA 
A gincana procura atender aos seguintes objetivos: 

 

 Promover a integração entre os diversos grupos sociais da comunidade carolinense, 
tais como, estudantes, professores, trabalhadores, etc.; 

 Desenvolver valores éticos e exercitar a solidariedade; 
 Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora da 

formação do cidadão; 
 Desenvolver aspectos culturais, ecológicos, lúdicos, sociais e comunitários; 
 Exercitar o espírito de liderança e motivação; 
 Os participantes da gincana não poderão ingerir ou portar bebidas alcoólicas e/ou 

similares enquanto estirem participando da gincana sob pena de eliminação do 
participante na gincana; 

 Cada líder deverá estar com um crachá de identificação. 
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4. PERÍODO E LOCAL DA GINCANA 
A gincana será realizada no dia 8 de julho de 2019, na praça Alípio Alcides de 

Carvalho, das 10:30 horas às 17:00 horas 

5. DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES 
Poderão se inscrever na Gincana de Verão, edição 2022 até o limite de 8 

equipes, respeitando a ordem de inscrição, sendo que cada equipe deverá ter o 
mínimo de 25 componentes, correspondente ao número de abadás que serão 
entregues as equipes pela organização da gincana. As inscrições deverão ser feiras até 
às 11:00 horas do dia 01 de julho de 2022, no Centro de Atendimento ao Turista. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES 

 Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas de 
maneira a destacar o apreço pela comunidade, formando-se em comissões e 
distribuindo tarefas a elas. 

 Estar ciente de que só será permitida a entrada no local de execução das tarefas, 
quando for o caso, das seguintes pessoas: 

- Coordenadores da equipe. 
- Executores das Tarefas. 
 

OBS: Somente os líderes das equipes terão acesso à Comissão Organizadora, para 
dirimir dúvidas, quando da realização de tarefas simultâneas de todas as equipes. 

 
 Os participantes das equipes deverão estar, durante as etapas da gincana, 

devidamente uniformizados (camisa da gincana). 
 
 

7. DAS PENALIDADES 
 Atrapalhar as equipes concorrentes por meio de qualquer artifício, inclusive barulho 

com instrumentos, poderá acarretar a perda de até o total de pontos da equipe, a 
critério da Comissão Organizadora. 

 Serão exigidas honestidade, lealdade e firmeza dos membros da equipe. O respeito 
entre os componentes será de suma importância. Brigas ou discussões que 
perturbem a ordem e a segurança dos membros das equipes, comunidade ou 
comissão organizadora da gincana resultarão na suspensão e/ou eliminação da 
equipe. 
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8. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
Todas as equipes pontuarão a partir de 2 (dois) critérios de avaliação. A saber: 

 

Critério 1 – Jogo de perguntas e respostas 
 

As PERGUNTAS E RESPOSTAS acontecerão em intervalos durante todo o período da 

gincana, das 10:30 às 17:00 horas, a critério da comissão organizadora. 

Cada equipe deverá apresentar até 5 participantes para participar do jogo de 

Perguntas e respostas. 

As perguntas versarão sobre os temas história, geografia e turismo de Carolina. 
 

Cada resposta correta somará 10 pontos para a equipe e cada resposta incorreta 

subtrairá 10 pontos da equipe. 

Terá direito a responder as perguntas, a equipe que mais rapidamente pegar a bola, 

após o aviso da comissão organizadora. 

 

 
Critério 2 – Provas 

 

As TAREFAS acontecerão em intervalos durante todo o período da gincana, das 10:30 

às 17:00 horas, a critério da comissão organizadora. 

Todas as tarefas, exceto as tarefas 1, 2 e 3, serão anunciadas pela comissão 

organizadora durante a gincana e terão horário limite para o seu cumprimento, não 

permitindo em hipótese alguma a pontuação da equipe que exceder o horário limite 

estipulado na tarefa. 
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As tarefas terão 2 (dois) tipos de pontuações separadamente, conforme quadro 

abaixo 
 

Tipo PONTOS 

Tarefas tipo 1 que pontuam da 1ª a 8ª colocação 
respectivamente. 

30, 20, 10, 7,6, 5, 4 e 3 

Tarefas tipo 2 que pontuam todas as equipes que 
realizarem a tarefa. 

  30 ou 100 

 
 
 

9. DAS TAREFAS 1, 2 E 3 
TAREFA 1 – Disciplina e organização de equipe 

 

Os componentes das equipes, deverão estar uniformizados e presentes em 

espaço destinado para esse fim, na avenida Getúlio Vargas, impreterivelmente até o 

horário limite das 09:00 horas, no dia 8 de julho de 2022. Esta prova valerá 30 pontos. 

TAREFA 2 – Desenvolvendo o espírito de Solidariedade 
 

As equipes deverão entregar no mínimo 20 itens estabelecidos abaixo e o 

máximo de 100 itens à comissão organizadora da Gincana para posterior doação junto 

a entidades assistenciais. Cada item vale 1 ponto, ou seja, máximo de pontos nessa 

prova é de 100 pontos. 

 

 5 kg de arroz; 
 2 Kg de açúcar; 
 Pacote de feijão; 
 01 pacote de macarrão; 
 Flocão de arroz; 
 Flocão de milho; 
 Pacote de leite em pó ; 
 Pacote de bolacha. 
 1 lata de óleo ( tamanho normal) 
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TAREFA 3 – União e permanência da equipe 
 

As equipes deverão permanecer em sua totalidade (de acordo com o número de 

inscritos) até o final da gincana. Esta prova valerá 30 pontos e o horário de conferência 

será anunciado pela organização da gincana. 

 
 

10. DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES 
As Equipes vencedoras serão aquelas que somarem o maior número de pontos, 

respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares. 

 
 

11. DOS CASOS OMISSOS NO REGULAMENTO 
A comissão organizadora decidirá os casos omissos por este regulamento, quando 
provocado por recursos escritos ou observados pela comissão organizadora. 

 
 
 
Carolina, 22 de junho de 2022 
 

Comissão organizadora 
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