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XXIII GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL 
TEMA: “30 ANOS CFNP” 

XXIII GESC TAREFA N° 05 

“Meu Silêncio Vale Ouro” 
      O “Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires” neste ano escolheu o tema   “30 

ANOS CFNP”, para a XXIII GESC. 

 

      Esta tarefa visa priorizar o processo de ensino-aprendizagem, dando uma oportunidade 

aos alunos mudarem o contexto atual, dentro das salas de aula, onde muitas vezes ocorrem 

conversas que nada contribuem com a disciplina e assunto abordado. Além disso, de 

maneira complementar, será enfatizada a participação pró-ativa dos alunos, com 

intervenções adequadas, bem como o cumprimento de seus deveres, incluindo-se aí a 

apresentação da realização das tarefas propostas pelos professores. Dessa forma, cada turma 

estará sendo avaliada no período de 01 à 30 de maio, quanto ao número de anotações 

recebidas referentes a conversas e falta de tarefas, culminando com um valor referente ao 

número total de anotações. A partir do dia 09 de junho até 11 de julho, as turmas estarão 

sendo novamente avaliadas, onde terão que diminuir em pelo menos 50% o valor recebido 

no mês anterior. 

 

1. DESCRIÇÃO DA TAREFA 

Cada turma partirá de uma pontuação recebida referente ao mês de maio, quanto às 

anotações por conversas e falta de tarefas realizadas, onde terão que alterar o cenário, 

diminuindo em pelo menos 50% o número de anotações, de forma a contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem. Caso a turma tenha esse valor majorado, será descontado 

em até 100 pontos na GESC, dependendo da porcentagem que tenha atingido. 

 

      2.   Pontuação: 

 

Ficam estabelecidos os seguintes critérios para o cumprimento da tarefa: 

a) turma com diminuição de  50% ou mais: 100 pontos; 

b) turma com diminuição de até 49%: 50 pontos; 

c) turma com diminuição de até 39%: 40 pontos; 

d) turma com diminuição de até 29%: 30 pontos; 

e) turma com diminuição de até 19%: 20 pontos; 

f) turma com diminuição de até 09%: 10 pontos; 

g) turma sem alteração na pontuação: 0 ponto; 

h) turma com majoração na pontuação até 09%: perda de 10 pontos na GESC; 

i) turma com majoração na pontuação até 19%: perda de 20 pontos na GESC; 

j) turma com majoração na pontuação até 29%: perda de 30 pontos na GESC; 

k) turma com majoração na pontuação até 39%: perda de 40 pontos na GESC; 

l) turma com majoração na pontuação até 49%: perda de 50 pontos na GESC; 

m) turma com majoração na pontuação de 50% ou mais: perda de 100 pontos na GESC; 



 

3. Divulgação do resultado: 15 de julho de 2014 no CFNP. 

 

4. FISCAIS/JURADOS: Maj BM Heisler, ST PM Gilberto, ST PM Jacinta, Psicóloga Ana 

Luiza e Psicopedagoga Lília. 
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