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Em escola, cultura gaúcha
é tema de gincana

Grande parte dos vera-cruzenses 
respira gincana o ano todo, seja 
participando da Municipal ou das 
competições organizadas nas loca-
lidades de Ferraz e Tapera e até em 
iniciativas menores. Parece que na 
cidade, tudo pode virar gincana, in-
clusive a Semana Farroupilha. É nessa 
ideia que a Escola Jacob Blész, de 
Linha Henrique D’Ávila, interior do 
Município, tem apostado há mais de 
20 anos. Nessa disputa, a maioria das 
tarefas é relacionada à cultura gaúcha 
e ganha quem fizer bonito mostrando 
seu amor pelo Rio Grande do Sul. 

O atual patrono dos festejos da 
Semana Farroupilha de Vera Cruz, 
Marco Antônio Gomes, ao lecionar 
no educandário, propôs a iniciativa 
de trabalhar mais fortemente com 
os estudantes a cultura gaúcha e de 

fazer uma gincana com o tema. Desde 
então, a atividade tem motivado o 
engajamento dos alunos do 6º ao 9º 
ano e o aprendizado das tradições 
do Sul. “Além de incentivarmos o co-
nhecimento da cultura e da tradição, 
possibilitamos que eles mostrem sua 
desenvoltura na resolução e apre-
sentação das tarefas, bem como tra-
balhem em grupo por um objetivo”, 
explica a diretora da escola, Adriana 
Maria Predebon. 

A edição deste ano iniciou na 
sexta-feira passada, dia 13, com seis 
equipes: Charrua, Tordilho Negro, 
Chimarrita, Filhos do Pampa, Estrelas 
do Sul e Vermelho do Sul. Nas tarefas 
solicitadas pela comissão organiza-
dora - formada por alunos - estão 
as tradicionais, como as de busca. 
Entre os pedidos, óleos de cozinha 
saturados, edições de um jornal 
produzido na escola, medalhas de 
gincanas escolares de anos anteriores,  
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latinhas, além de lacres das latas de 
alumínio, que serão destinados à Liga 
Feminina de Combate ao Câncer de 

Vera Cruz, que troca o material por 
equipamentos de auxílio a pacientes, 
como cadeiras de rodas. 

Nas tarefas artísticas, dança 
e poesia tradicionalista

Nas artísticas, alunos dançaram em casais e declamaram poesias

Quem é gincaneiro sabe que uma 
das tarefas mais aguardadas sempre é 
a artística. Na gincana farroupilha da 
Escola Jacob Blész, as apresentações 
foram realizadas na manhã de quarta-
feira, dia 18, no ginásio do educandá-
rio, e as seis equipes mostraram que 
quando o assunto é dança, prosa e 
música gaúcha, elas sabem dar show. 
Durante dois dias, os alunos ensaiaram 
uma coreografia em casais, ao som da 
música “Cana Verde”. Segundo os 
estudantes, eles tiveram que se puxar 
para aprender os passos, já que nem 
todos já haviam tido contato com a 

dança gauchesca. Para abrir cada es-
petáculo, as equipes também tiveram 
de preparar uma entrada especial, 
acompanhados ou não de música.

Além disso, um integrante de cada 
equipe, rodeado por seus companhei-
ros, teve de declamar uma poesia que 
homenageasse a cultura do Rio Grande 
do Sul e a figura do gaúcho. Para dei-
xar o momento ainda mais especial, a 
comissão organizadora, em conjunto 
com professores, montou um cenário 
ao fundo do ginásio que representava 
um galpão gaúcho, e guardava itens e 
símbolos tradicionalistas.  


