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A Gincana é um dos eventos alusi-
vos às comemorações de aniversário de 
Vera Cruz mais aguardados e invadiu 
a sala de aula para lembrar os peque-
nos dos 60 anos do município. Desde a 
segunda-feira, dia 27, alunos do 5º ano 
da manhã e da tarde, da Escola Tenente 
José Jerônimo Mesquita, trabalham em 
equipes na resolução de tarefas. Nesta 
disputa, entre La Casa de Papel, Boxer, 
Lobos e Os Top Quatro, do turno da 
manhã, e Estrela Dourada, Nexus, Os 
Gênios e Loucos por Comida, da tarde, 
o que conta é o aprendizado. 

Assim como na Gincana Municipal, 
as equipes do 5º ano têm sua indenti-
dade visual, com um logo criado pelos 
alunos. As tarefas têm pontuações 
diferentes, algumas com bonificação. 
Outra referência ao evento municipal 
são as tarefas como foto, esportiva, 
histórica e de busca. Para a foto, que 
homenageia a própria Gincana, os 
estudantes têm de conseguir camisetas 
das equipes da municipal para compor 
a produção. Já nas esportivas, que 
aconteceram durante a quarta-feira, 
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EMEI Pingo de Gente: roda de conversa sobre Vera Cruz; estudo da 
bandeira e do hino do município; confecção de cartazes comemora-
tivos e passeio para analisar a caixa d’água e a prefeitura.

EMEF João Carlos Rech: dia 3, passeio com alunos, da Pré-Escola ao 
5º ano, para conhecer pontos turísticos e marcos da imigração alemã 
e história de Vera Cruz. 

EMEF São Francisco: dia 31, inicia a gincana, com as turmas da Pré
-Escola até o 5º ano, com realização das demais provas no dia 6.
 
EMEI Raio de Luz: na próxima semana, haverá exposição sobre os 
60 anos de Vera Cruz, no saguão da escola.

EEEF Frederico Augusto Hanemann: 6º ao 9º ano apresentam os 
aspectos relevantes do município; 4º e 5 º ano estudam os limites 
geográficos e divisas; estudo do hino e da bandeira do município.

SEMANA DO MUNICÍPIO NAS ESCOLAS

Na esportiva teve Jogo da Velha

Unindo saber e brincadeira
Muitas tarefas foram desenvolvidas 

a partir de conteúdos estudados na 
sala de aula. “Isso agrega muito no 
aprendizado, pois se eu passar um 
exercício no quadro, eles não se em-
polgam tanto quanto na resolução das 
tarefas”, conta Vanessa. Em uma delas, 
os alunos testam seus conhecimentos 
sobre política: nas fotos do presidente, 
senador, deputado federal, governa-
dor, deputado estadual e prefeito, eles 
têm de identificar qual o seu cargo e 
qual sua ordem política de atuação. 
Além disso, precisam reconhecer 
quem são os políticos de Vera Cruz, 
entre eles o prefeito e os vereadores.

Outra tarefa envolveu conteúdo de 
Português. “Pedi que eles  recortassem 
em revistas 13 palavras que sejam oxí-
tonas, paroxítonas e proparoxítonas e 
as colassem em uma folha, conforme 
sua classificação”, conta a professora. 
Assuntos em voga, como a dengue, 
também são tarefa na Gincana do 
5º ano. Após estudarem sobre texto 
publicitário e analisarem cartazes, 
eles tiveram de criar os seus próprios 
materiais alertando sobre a dengue. 
Além disso, em casa, observaram se 
havia recipientes com água parada e 
fizeram a limpeza, evitando que fosse 
um ambiente propício para o desen-
volvimento do mosquito Aedes aegypti. 

teve Jogo da Velha humano, no qual os 
alunos eram as peças. Na Gincana do 
Mesquita também tem enigma. Com 
fotos de detalhes do pátio da escola, 
os alunos têm de encontrar estes locais, 
nos quais foram escondidos objetos 
solicitados na tarefa. 

As professoras Vanessa Schmitt Pe-
try (da manhã) e Silvane Back Tavares 
(da tarde) contam que a expectativa foi 
muito grande desde o primeiro dia. 
“É uma atividade muito produtiva, 
pois eles aprendem a ter autonomia, 
trabalhar em equipe e a serem mais 
organizados”, avalia Vanessa. Para 
os pequenos, a Gincana também tem 
limites. Quando perguntado sobre as 
regras, o 5º ano da manhã respondeu 
que cada equipe é responsável pela 
limpeza do seu espaço, não podem 
vaiar as apresentações dos demais 
colegas e devem competir de maneira 
respeitosa. 

O resultado da Gincana será na 
próxima sexta-feira, dia 7 de junho, que 
marca a data do aniversário de Vera 
Cruz. Na ocasião, a equipe vencedora 
vai receber medalhas, mas se depender 
dos pequenos, o mais importante é o 
seu envolvimento nessa brincadeira. 

As tarefas históricas também não 
ficaram de fora. Em homenagem a 
Vera Cruz, elas envolvem a pesquisa 
de dados e fatos históricos e a constru-
ção de uma maquete da caixa d’água. 
“Alguns dias antes de executarem 
essa tarefa, pedi que eles trouxessem 
materiais para fazer a maquete e ao 
longo da semana eles foram trazendo 
isopor, tinta e garrafas pet”, conta 
Vanessa. Já para lembrar os 80 anos 
da escola, além de descobrir os nomes 
de ex-diretores, os estudantes têm de 
procurar com os pais e familiares a 
lembrança escolar mais antiga. 


