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Circular: 099/ 2018.
Assunto: Projeto Interdisciplinar Gincana Cultural e da Solidariedade
Campinas, 15 de agosto de 2018
Senhores pais e/ou responsáveis:
Nos dias 10 e 11 de outubro teremos a Gincana Cultural e da Solidariedade, que acontece de quatro
em quatro anos no Colégio Dom Barreto. A seguir, sintetizamos o significado e a importância deste evento para
nossa prática pedagógica. Acreditamos, assim, contar com o apoio e motivação da família, componente
fundamental para o sucesso efetivo desta proposta.
1- O que é Gincana Cultural e da Solidariedade?
É um Projeto Interdisciplinar com o tema Cultura e Solidariedade. Visa desenvolver habilidades e
conteúdos com as especificidades de cada área pedagógica, tendo a culminância prevista de forma lúdica,
dinâmica e efetiva em outubro.
2- Quais são os objetivos deste Projeto?
 O objetivo social da Gincana da Solidariedade será o auxílio às instituições assistenciais cadastradas no
departamento da assistência social do Colégio Dom Barreto.
 O objetivo pedagógico é a motivação de alunos para uma prática solidária como forma de ação
transformadora do meio, além da oportunidade de reforçar conceitos e conteúdos trabalhados com os
educandos do Ensino Fundamental.
3- Qual será a metodologia utilizada?
Ao longo das atividades, os alunos representarão sua sala e através de várias tarefas culturais,
assistenciais e desportivas, por meio das quais deverão adquirir pontos para suas respectivas turmas (equipes).
Os participantes serão divididos em duas categorias: A (alunos dos 6º e 7º anos) e B (alunos dos 8º e 9º anos).
Ao final, vence uma equipe de cada categoria, que obtiver o maior número de pontos.
Nos dias de competição e integração, as equipes deverão arrecadar alguns itens que beneficiarão as
seguintes entidades Associação de Assistência Social São João Vianney, Lar da Amizade, Associação Centro de
Apoio à Vida e Toca de Assis.
As atividades culturais e desportivas acontecerão nas dependências do Colégio.
4- Em que sentido a família pode apoiar e motivar este Projeto?
Incentivando a participação de seus filhos em todos os dias da Gincana e motivando-os para a prática da
solidariedade através da arrecadação dos itens necessários. Caso haja interesse da equipe participante em
solicitar patrocínio, contamos também com a orientação da família neste procedimento. O Colégio fornece às
equipes a carta padrão de solicitação de patrocínio.
Enfim, acreditando no vínculo educação e cidadania para a existência de uma sociedade mais justa e
fraterna, unimo-nos no esforço de plantar sementes que frutificarão em um mundo mais solidário nos anos que
se seguirão.
A Diretoria e Equipe Pedagógica

