
COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO 
 

 

GUALÍMPIADAS 
 
 
 

1. Divisão dos times 
 

a. Serão três equipes. 
b. Cada equipe será representada por um dos três grandes 

Deuses Gregos (Zeus, Poseidon ou Hades) 
c. A escolha de equipes é feita por sorteio, sendo primeiro 

dividido os alunos que já estão inscritos na disciplina de 
educação física, depois os alunos que não fazem aula, mas 

desejam participar das gincanas, também de forma aleatória. 
d. Cada equipe terá dois capitães um menino e uma menina. 
e. Os capitães escolheram “chefes de modalidade” que serão 

responsáveis por inscrever os alunos nas modalidades e 
organizar o time taticamente. 

f. Ao menos um capitão deverá estar presente em cada dia. 
g. É recomendado que os “chefes de modalidade” saibam as 

regras da modalidade a eles designados. 
 

2. Atividades e Pontuações 
 

a. Todas as atividades serão pontuadas. 
b. Para o primeiro lugar serão ganhos 10 pontos, o segundo leva 

6 e o terceiro fica com 4 pontos. (Válidos para desafios, 
esportes e gincanas) 

c. As modalidades funcionarão divididas entre masculino e 
feminino, em que para ambas os torneios, serão triangulares 
EX: AxB, BxC e CxA, a equipe com mais vitórias ganha a 
modalidade, em caso de empate, o critério é o saldo de 
pontos, depois pontos feitos, seguido por pontos sofridos. 

d. As gincanas são jogadas por todos os participantes da equipe 
presentes no dia, sem nenhum tipo de separação. 

e. Existirão três desafios obrigatórios:  
1. Bandeira – Cada equipe deverá confeccionar sua 

bandeira da forma que preferir, esta bandeira 
deverá ser levada em todos os jogos. Serão 
distribuídos pontos para a bandeira no dia inicial 
por criatividade, e no último dia por frequência 
(bandeira ser levada em todos os jogos) e 
conservação física. 



2. Hino – Cada time deverá criar um Hino para seu 
Deus Grego, podendo ser uma música de autoria 
própria ou uma paródia, tendo até 1:30 minutos 
de duração e sem conteúdo explicito, 
preconceituoso ou discurso de ódio. Este hino 
terá pontuação semanal. A equipe em que seus 
participantes estiverem em maior sintonia com a 
música e a letra, além de maior empolgação 
levará a pontuação de acordo com estes critérios. 

3. Animação – A equipe com a torcida mais 
empolgada durante a semana será escolhida 
vencedora. 

f. Os três desafios serão avaliados por membros do grêmio e 
professores presentes no dia em questão. 

 
    3.  Datas 
  

a. As atividades serão realizadas nos dias: 12, 14, 15, 19, 21, 
22, 26, 28 e 29. 

b. O Hino e a Bandeira deverão já ser apresentados no dia 

12/09. 
c. No dia 04/09 serão divulgados as equipes, seus capitães e 

a data de todas as atividades 
d. Também em 04/09 ocorrerá a entrega das folhas de 

relação para que os chefes de modalidade, inscrevam os 
participantes de cada modalidade. 

e. A premiação aos vencedores será no dia 29/09. 
 

    4. Organização  
  

a. Todos os alunos que fazem educação física têm de ir ao 
menos uma vez na semana, por requisição do professor 
Cassio. Caso contrario levaram falta como em qualquer outra 
aula de Ed. Física. Os membros do time que não fazem aulas 
de Ed. Física poderão ir nos dias das modalidades apenas 
para torcer e participarão apenas nos dias de gincana. 
b. Todos os jogos serão arbitrados pelos membros do grêmio 
e pelo professor de Ed. Física. 
c. Qualquer dúvida se dirija ao Presidente do Grêmio. 
d. A Equipe com mais pontos será a campeã. 

 
 

  


