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Informativo nº 14/2018 – Sede
Brasília-DF, 28 de maio de 2018.
Assunto: Gincana Rogacionista 2018.
Senhores Pais ou responsáveis,
Estamos iniciando a Gincana Rogacionista 2018. O tema da Gincana será Copa do Mundo – Lema: Tolerância e
Paciência em todos os campos e em todo o mundo. Este ano serão formadas 8 (oito) equipes com alunos de todas as
séries.
Os alunos do Ensino Médio são responsáveis pela formação da equipe, e recolhimento da taxa de inscrição, bem
como por todo processo de informação e comando dos integrantes do grupo.
A participação dos alunos não é obrigatória e está limitada a um número máximo de 600 (seiscentos) alunos. A
Gincana Rogacionista está dividida em etapas:


Inscrições: até 4 de junho.



Provas relâmpago/surpresa e de solidariedade: no decorrer da gincana.



Provas esportivas e recreativas: dia 23 de junho (no Ginásio do Colégio).
Os alunos de Ensino Médio já estão montando as equipes e recolhendo a taxa de inscrição no valor de R$ 25,00

(vinte e cinco reais). No valor da inscrição não está incluso o custo com camisetas e outros. Esses ficarão a cargo das
equipes. O valor arrecadado com as inscrições custeará as despesas com a premiação que, neste ano, será um dia de
lazer Águas Correntes Park (ou similar), medalhas e cobrirá gastos internos com a gincana.
Além do dia de lazer, exclusivo para o primeiro lugar, as equipes vencedoras terão pontuação extra em todas as
disciplinas no 2º bimestre:
1º lugar - 0,7
2º lugar - 0,5
3º lugar- 0,4
4º lugar - 0,3
5º lugar- 0,2.
Lembramos que as equipes são lideradas por alunos do Ensino Médio e cabe a eles decisão relacionada à confecção
de camisetas, prova de solidariedade, adereços, patrocínios e outros.
Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição dos senhores.
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