
100 ANOS DA CHEGADA DE PADRE ALBINO A CATANDUVA 
I Gincana Socioeducativa da Solidariedade 

Regulamento geral 
 

Este Regulamento,elaborado pela Comissão Organizadora dos 100 anos chegada de Padre 
Albino, dispõe sobre a organização da I Gincana socioeducativa da solidariedade e está publicado 
no site http://fundacaopadrealbino.org.br/100anos 

Todas as pessoas que participarem destagincana estarão sujeitas às condições deste 
regulamento.Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste regulamento, queterá a 
necessária e suficiente publicidade.É de responsabilidade do líder da equipe a ampla divulgação 
deste regulamento junto aos integrantes de sua equipe. 

ABERTURA OFICIAL  
A abertura oficial da I Gincana socioeducativa da solidariedade será no dia 01/08/2018 por 

meio da divulgação deste regulamento. 
OBJETIVO GERAL: Promover a integração dosfuncionários da Fundação Padre 

Albinoatravés de atividades práticas e culturais e marcar os 100 anos da chegada de Padre Albino a 
Catanduva; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Oportunizar, incentivar e desenvolver atitudes de 
socialização, responsabilidade e ética entre os funcionários da Fundação Padre Albino; Desenvolver 
o espírito de liderança, companheirismo e trabalho coletivo entre os participantes; Despertar o 
desenvolvimento do espírito crítico, criativo e participativo de todos os membros da Fundação 
Padre Albino. 

DA COMISSÃO JULGADORA: A Comissão Julgadora será indicada pela Comissão 
Organizadora. 

DA INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser efetuadas junto à coordenação da Comissão 
Organizadora, na Coordenadoria Geral da Fundação, no horário das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às 
16h00, de 01/08/2018 a 07/08/2018, mediante a entrega da ficha de inscrição padronizada, 
fornecida pela Comissão Organizadora. 

I - Todos os dados contidos na ficha de inscrição deverão estar obrigatoriamente 
preenchidos, sem nenhum campo vazio. A ficha de inscrição será preenchida com os seguintes 
dados: a - Nome do Departamento; b - Nome completo dos integrantes da equipe; c - Nome do líder 
e vice-líder da equipe; d - Nome com o número de telefones fixos ou celulares para contatos 
necessários; e - E-mail do líder e vice-líder da equipe para envio de comunicados.  

No ato da inscrição deve ser assinado pelo responsável da equipe concorrente um Termo de 
Declaração dizendo conhecer e que está de pleno acordo com as normas que disciplinam a presente 
gincana. 

DO CUMPRIMENTO DAS TAREFAS 
Todas as equipes são iguais perante a organização da Gincana. As tarefas mensais serão 

informadas no lançamento da gincana. 
No dia 15/12/2018, às09h00, as equipes participarão de atividades esportivas e culturais nas 

dependências do Centro Esportivo do Câmpus Sede da UNIFIPA. 
Todas as tarefas terão duração e pontuação máxima e mínima pré-determinadas. 
As equipes deverão obedecer rigorosamente aos horários de entrega e ou execução das 

tarefas. 
Não serão computados os pontos para a equipe que apresentar tarefas fora do prazo fixado e 

local não designado pela Comissão Organizadora.  
As tarefas serão cumpridas em local determinado pela Comissão. Somente o Líder ou Vice-

líder da equipe responderá pela equipe e dará cumprimento às provas mensais perante aComissão.  
As equipes não poderão utilizar equipamentos e/ou instrumentos pertencentes à Fundação 

Padre Albino para o cumprimento das tarefas. A equipe que não obedecer este item perderá os 
pontos da tarefa específica.  



O julgamento das tarefas será de responsabilidade única do corpo de jurados, cabendo 
exclusivamente a ele decidir se a tarefa foi cumprida ou não.  
 As tarefas envolverão: a - Habilidades corporal e verbal; b - Habilidades de observação e 
memória; c - Habilidades físico-motoras e d - Habilidade de raciocínio. 

Após o julgamento da tarefa, a equipe deverá recolher o material apresentado para o seu 
cumprimento. 

A Fundação Padre Albino não se responsabilizará pela guarda de qualquer objeto usado 
pelas equipes no cumprimento das tarefas. 

 DO RESULTADO FINAL¬ Será considerada como “VENCEDORA DA GINCANA” 
aequipe que, no somatório, alcançar o maior número de pontos. O 1º lugar da classificação geral 
será premiado com troféu e os membros da equipe participarão do sorteio de um brinde. Em caso de 
empate será definida a classificação por tarefa surpresa extra entre os que obtiverem a mesma 
pontuação. Todos os funcionários do Departamento vencedor, inclusive os integrantes da equipe, 
participarão do sorteio de um dia de folga, num total de 15 folgas (número de integrantes da 
equipe).  

DOS PARTICIPANTES E FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
As modalidades serão divididas em três vertentes: Esportivo-Recreativa (coletivas e 

individuais), Cultural (coletivas e individuais) e Torcida Organizada (coletivas). 
A equipe deverá ser composta por 15 funcionários, representantes de cada Setor do 

Departamento.O não cumprimento desta norma regulamentadora inviabilizará o ato de efetivação 
da inscrição. 

Cada equipe deverá possuir um LÍDER, que coordenará os trabalhos da equipe e será o 
responsável pelo recebimento e entrega das tarefas, e um VICE–LÍDER, que atuará como substituto 
legal do líder sempre que for solicitado, que devem apresentar-se de forma harmônica com o 
espírito cordial e festivo do evento, manter tratamento cordial com seus componentes, bem como 
com a plateia em geral e a organização do evento.  

As equipes devem confeccionar camisetas com ilustração referente a Gincana Solidária 
fornecida pela Comissão Organizadora obedecendo as seguintes cores estabelecidas: 

- Hospital Emílio Carlos – verde 
- Hospital Padre Albino/Museu Padre Albino – branco 
- Colégio Catanduva – roxo 
- UNIFIPA – preto 
- PAS – azul 
- Recanto Monsenhor Albino – amarelo 
- AME – pink 
- Coordenadoria - vermelho 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
No caso de um participante da gincanaou datorcida organizada apresentar desvio de 

comportamento ou conduta (agressões verbais ou físicas aos colegase jurados) ou que seja 
flagrado(a) alcoolizado no decorrer do evento será imputada uma penalidade à sua respectiva 
equipe de perda de 400 pontos.Julgado pela Comissão Organizadora como inadequado, o 
componente será excluído, podendo ocasionar a desclassificação da equipe. 

Todas as equipes deverão adotar conduta de cooperação para com os participantes da 
gincana e respeito às diferenças e ao meio ambiente.  

Os líderes serão os responsáveis pelas orientações e horários divulgados pela Comissão 
Organizadora da gincana.  

Qualquer extravio ou dano ao patrimônio e/ou nas dependências da Fundação Padre Albino 
no período de cumprimento das tarefas será de responsabilidade da equipe o ressarcimento material 
relativo ao ato praticado, automaticamente, não ficando isenta das sanções previstas no regulamento 
interno. 



 Fica expressamente proibido, na identificação das equipes, o uso de propaganda política, 
ofensa a moral e aos bons costumes, ou palavras ou termos que diretamente ou indiretamente 
possam produzir entendimento ou conotação, ou pronúncia verbal de palavras de baixo calão 
(palavrões ou gírias inadequadas).  

Os casos não previstos nos itens acima citados e as dúvidas sobre sua interpretação serão 
decididos e esclarecidos, de comum acordo, entre o líder de cada equipe e a Comissão 
Organizadora. 

 
ATIVIDADES 

 
TAREFA 1 – SOCIAL – mensal - Obrigatória 
 

A I Gincana socioeducativa da solidariedade se orgulha em doar contribuições em espécie 
para os Departamentos de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino (hospitais Emílio 
Carlos, Padre Albino e de Câncer, Recanto Monsenhor Albino e Ateliê “Amor ao próximo”), 
cumprindo a ideia central que é a solidariedade: “compromisso pelo qual as pessoas se obrigam 
umas pelas outras e cada uma delas por todas”. 

Neste momento vamos nos superar. Vamos fazer a nossa parte e arrecadar muitas 
contribuições! 

 
CRONOGRAMA DAS PROVAS 

MÊS MATERIAL/PRODUTOS 
Agosto Venda de rifa do Renault Kwid.  

Prestação de contas no dia 30/08. 
Setembro Doação de Feltro – até 27/09. 
Outubro Mantimentos, Higiene e Limpeza. 

Prestação de contas - 31/10 
Novembro Mantimentos, Higiene e Limpeza. 

Prestação de contas – 29/11. 
 

Observações:  

01 - Todos os produtos e material deverão ser entregues no Setor de Captação de Recursos da 
Fundação, no Hospital Emílio Carlos, 2º andar, para Carlos e/ou Beatriz. 
02 – A equipe pode entregar os produtos/material no Setor de Captação de Recursos à medida que 
for arrecadando, para não acumular no Departamento. O setor terá uma planilha para a devida 
anotação. 
03 – A tabela com o valor de cada material/produto está postada no site e será encaminhada ao 
Líder da equipe. 
04 – A prova da rifa do Renault Kwid é obrigatória, ou seja, a equipe deve vender um bloco para 
cumpri-la. A cada número vendido, além do bloco, a equipe ganha 30 pontos. 
05 – A prova da doação de feltro é obrigatória, ou seja, a equipe deve doar dez metros para cumpri-
la. A cada metro doado, além dos 10 metros, a equipe ganha 20 pontos por metro. 
 
TAREFA 2 - DIVULGAÇÃO  
Mídias sociais 
 

Não há como nos escondermos do atual fenômeno da comunicação: as redes sociais. Por 
isso, a Comissão Organizadora resolveu inovar. Vamos divulgar a nossa gincana nomeio de 
comunicação mais visualizado pelos brasileiros: as mídias sociais.  
 



DESENVOLVIMENTO DA TAREFA 
 

1.      FACEBOOK – Será criado um evento chamado 1ª Gincana Solidária – 100 anos na 
página oficial da Fundação Padre Albino. Cada equipe deve postar uma foto com seus 
integrantes devidamente uniformizados para identificação do time até o dia 15/09/2018, 
que deve conter, no mínimo, 600 curtidas até a data limite estipulada. 

2.      Desde a publicação da primeira foto até o dia 19/11/2018 as equipes devem postar fotos 
das ações e provas realizadas. No final do prazo estipulado será feita a somatória do 
número de curtidas, compartilhamentos e alcance em todas as postagens e a equipe com 
melhor resultado ganhará a prova. 

3.      Cada equipe deve eleger um líder que ficará responsável por postar as atividades, no 
evento criado, através de seu perfil pessoal. Só é permitida uma postagem  por 
prova/ação por equipe. O líder escolhido deverá informar a Comissão Organizadora o 
nome de seu perfil para acompanhamento. 

 
 4.YOUTUBE – Cada equipe deve criar um vídeo e enviar à Comissão Organizadora até o 

dia 12/09/2018. O arquivo será inserido no canal oficial do Youtube da Fundação Padre 
Albino e replicado pelas mídias sociais da FPA entre o dia do post até a data de 
19/11/2018. O vídeo com maior número de visualizações dentro do link do Youtube será 
o vencedor da prova. 

5.      O material audiovisual deve conter o nome do evento, nome da equipe, data, local e um 
pedido de colaboração da comunidade para o cumprimento das tarefas sociais. 

 
PONTUAÇÃO 
DIVULGAÇÃO  
1. Facebook  20 PONTOS 
2. Youtube  100 PONTOS 
 
TAREFA 03 - FATOS E FOTOS  
 

A equipe deverá fazer 05 (cinco) fotos de monumentos, estátuas ou lugares referentes a fatos 
históricos ocorridos em Catanduva, preferencialmente com a interferência de Padre Albino.  

Os fatos históricos podem ser traduzidos, por exemplo, como sendo aqueles relacionados 
aos eventos políticos, às festas cívicas e às ações de Padre Albino, fatos esses apresentados de modo 
isolado do contexto histórico em que viveram. 

Em outra concepção de ensino, osfatos históricos podem ser entendidos como ações 
humanas significativas. Podem ser eventos que pertencem ao passado mais próximo ou distante, de 
caráter material ou mental, que destaquem mudanças ou permanências ocorridas na vida coletiva. 
Assim, por exemplo, dependendo das escolhas didáticas, podem se constituir em fatos históricos as 
ações realizadas pelos homens e pelas coletividades que envolvem diferentes níveis da vida em 
sociedade.  

 
DESENVOLVIMENTO DA TAREFA 

1. Deverão constar dois participantes diferentes em cada fotorealizada. 
2. A postagem deve ser feita dentro do evento 1ª Gincana da Solidariedade - 100 anos, 

criado na página oficial da Fundação Padre Albino no Facebook, especificando no texto 
o nome da equipe. 

2. A postagem deverá ser acompanhada de um pequeno texto, contandoo fato histórico da 
foto. 
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

• Cumprimento.  
 



PONTUAÇÃO: 
CADA FOTO 03 PONTOS 
 
OBS: A prova deverá estar cumprida até o dia 16/09/18, início da Semana Monsenhor Albino. 
 
TAREFA 04 – DESAFIO MATEMÁTICO  

Sabemos que a maioria de nós adora experimentos, truques, enigmas etc. que possam ser 
explicados pelas Ciências. Por isso, trouxemos um desafio de lógica que vai envolvera equipe de 
maneira divertida na busca rápida de resolução dos problemas apresentados.  

A equipe deverá resolver problemas, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição e a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 
sua adequação.  

 
DESENVOLVIMENTO DA TAREFA 

Cada equipe (de 04 pessoas) receberá uma folha contendo cinco desafios, com diferentes 
níveis de dificuldade. Será vencedora a equipe que conseguir resolver todos os desafios em menos 
tempo. Será estipulado um tempo máximo de 10 minutos para a resolução dos desafios. 
 
PONTUAÇÃO: 
1° LUGAR 30 PONTOS* 
2° LUGAR 15 PONTOS * 

(com no mínimo metade dos desafios concluídos) 
3° LUGAR 15 PONTOS * 

(com no mínimo metade dos desafios concluídos) 
* Com verificação dos fiscais de prova e comissão julgadora. 
 
TAREFA 05 - Telefone sem fio  

Uma pesquisa feita em 2013 mostrou que jovens adultos (com idades entre 18 e 34 anos) 
têm mais dificuldade do que pessoas com mais de 55 anos de lembrar-se de datas (15% x 7%), onde 
guardam as chaves (14% x 8%), de fazer o almoço (9% x 3%) e até de tomar banho (6% x 2%)*. 
Você acha que se encaixaria nessas estatísticas? Está se sentindo esquecido? Vamos testar sua 
capacidade de armazenar informações? 
A equipe deverá escolher entre seus membros aqueles que possuem boa memória.  
 
DESENVOLVIMENTO DA TAREFA 

Passar informações institucionais, corretamente, entre os membros da equipe.  
 
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

• Fidelidade da informação passada 
 
PONTUAÇÃO: 
Frase correta 5 PONTOS 
Frase com erros Será descontado 01 ponto por erro* 
* Após verificação dos fiscais de prova e comissão julgadora. 
 
TAREFA 06- QUIZ 

Os jogos de Quiz são a melhor maneira para você entender mais sobre você, ou 
determinados assuntos como natureza, saúde, esportes e muitos outros. Na I Gincana socioeducativa 
da solidariedade o tema será “A vida e a obra de Padre Albino”.Use os conhecimentos de sua 
equipe! 

 
 



DESENVOLVIMENTO DA TAREFA  
As equipes terão de responder às perguntas do livro sobre Padre Albino.Todos os integrantes 

da equipe devem ler o livro, pois os participantes desta prova serão sorteados na hora. 
 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 
• RAPIDEZ DE RACIOCÍNIO - MAIOR NÚMERO DE ACERTOS  

 
PONTUAÇÃO: 
RESPOSTA CORRETA* 05 PONTOS 
* Após verificação dos fiscais de prova e comissão julgadora. 
 
OBS:O livro será postado no site dos 100 anos e somente os integrantes das equipes terão acesso a 
ele, através do seu número de registro, que será a senha, fornecido pelo RH à T.I.e informado a cada 
um. 
 
TAREFA 07- PROVA SURPRESA*  
 
TAREFA 08 - PROVA SURPRESA* 
 

*As provas serão divulgadas no momento da realização da Gincana em 15/12/18. A 
comissão organizadora tem total responsabilidade pelo planejamento, execução e por estabelecer 
critérios para julgamento dessas atividades, informando-os às equipes antes do início das provas. 

 


