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Gincana do Saber

Uma gincana é uma boa forma de sair da rotina das atividades escolares, sem

deixar de fomentar os alunos a exercitarem seus conhecimentos e entenderem a

importância dos estudos. Aqui sugerimos que organize uma gincana do saber,

com  perguntas  e  respostas  a  respeito  do  conteúdo  escolar,  premiando  os

estudantes que se saírem melhor.

O que é?

A  gincana  é  uma  oportunidade  para  fomentar  uma  competição  saudável,

reconhecendo  o  esforço  dos  estudantes.  A  idéia  é  estimular  os  alunos  a

colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, e dedicarem-

se ainda mais para melhorar seu desempenho nas aulas.

Passo a passo

1. Selecione a escola onde desejam realizar a atividade, e converse com a

direção  para  explicar  a  proposta  e  definir  detalhes  da  logística,  como  o

ambiente  da gincana  e  o  horário.  Uma boa dica  é  fazer  a  brincadeira  no

ginásio.  Também  é  importante  pegar  dados  para  saber  quantos  alunos

estudam em cada série, de modo a dividir os estudantes em grupos.

2. Visite  o  local  selecionado  e  faça  uma programação  de  acordo  com o

número  de  alunos  e  equipe  de  voluntários.  Se  a  direção  da  escola

disponibilizar todos os alunos durante o período da gincana, você pode fazer

as perguntas para uma série enquanto as demais acompanham e ficam na

torcida.  Caso as turmas sejam liberadas por períodos menores,  alterne os

horários fazendo a brincadeira com uma turma de cada vez, de modo que

todos participem.

3. Selecione as perguntas para a gincana. Considere que cada série tem um

nível de conhecimento diferente, então é importante dividir os estudantes de

acordo  com  sua  posição  no  fluxo  escolar  para  que  as  perguntas  sejam

condizentes.  Peça  ajuda  dos  professores  de  cada  turma,  solicitando  que

sugiram  3  perguntas  por  disciplina,  de  acordo  com  conteúdos  lecionados

recentemente. Inclua todas as áreas de conhecimento, para que os alunos se



sintam reconhecidos por seu bom desempenho em geral.

4. Prepare  premiações  para  motivar  os  alunos  a  participarem. O  prêmio

depende  da  disponibilidade  de  verbas  que  você  possui  para  a  gincana,

podendo ser uma caixa de chocolate, vale-livros para os alunos,  etc. Você

pode buscar a parceria de uma livraria local para a atividade, solicitando a

doação de vale-livros.

5. No dia  da  gincana,  a  equipe  de  voluntários  deve  chegar  algumas horas

antes  para  organizar  o  local.  Coordene  para  que  cada  voluntário  esteja

ciente de sua função, onde cada equipe deve ficar, e a duração estimada de

cada etapa da atividade.

6. Com  a  chegada  dos  alunos,  divida-os  de  acordo  com  as  séries, com

voluntários monitorando cada grupo e realizando a condução das crianças

conforme a programação.

7. Quando  todas  as  séries  tiverem  participado  da  brincadeira  e  os  alunos

vencedores  de  cada  grupo  forem  revelados,  chame-os  ao  centro  para

parabenizá-los,  pedindo  palmas dos demais  estudantes.  Essa  etapa  é

importante para mostrar  que ser  estudioso é uma qualidade que deve ser

incentivada, quebrando o estigma de que quem se dedica na escola é "nerd".

Material Necessário

• Perguntas para cada turma;
• Equipamento de som, dependendo da estrutura do local;
• Fichas para acompanhamento do desempenho dos alunos;
• Recompensa aos vencedores.

Lembre-se:

• Dependendo  do  local  escolhido  e  do  número  de  alunos  participantes,

considere a necessidade do uso de um microfone e equipamentos de som

para o apresentador da gincana.

• Se houver recursos, organize um coffee break com salgados, doces e bebidas

para as crianças. Caso opte por realizar esse lanche, converse com a diretoria

da escola para buscar a autorização.


