
GINCANA DA CIDADANIA 
 

ETAPA DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE IRATI 

 

Aconteceu na quadra poliesportiva coberta do Colégio Florestal, no mês de 

outubro/2014, conforme definição da Secretaria de Estado da Educação a “Gincana da 

Cidadania”, qual foi disputada por três escolas do Ensino Médio selecionadas pelo Núcleo 

Regional de Educação de Irati: Colégio Estadual Trajano Grácia, Colégio Estadual 

Gonçalves e o CEFEP Presidente Costa e Silva. 

 

 
 

As escolas envolvidas trabalharam assuntos relativos à cidadania, civismo, 

democracia e organização política da sociedade brasileira, o que já faz parte do currículo 

escolar da educação básica de nível médio. E, para este momento específico, 

selecionaram três alunos para a participação na gincana e quarenta alunos para a torcida.  

A dinâmica da gincana envolveu perguntas no estilo “responde - passa ou repassa”, com 

desafios musicais, nos quais os alunos tiveram que mostrar seus conhecimentos sobre os 

hinos oficiais (brasileiro, estadual e municipal) e provas de desenho e adivinhação, onde a 

equipe deveria tentar desvendar o que um de seus integrantes desenhou. 

 

 
Alunos participantes das três escolas envolvidas 



Ao final do encontro, os participantes ganharam certificados de participação e 

medalhas. As torcidas também foram premiadas com troféus, através dos quesitos de 

maior animação, melhor alegoria e o melhor grito de guerra. Neste evento não houve 

perdedores, pois o objetivo é que todos ganhem conhecimento. Entretanto, cabe ressaltar 

que o Colégio Florestal foi quem teve a maior pontuação da gincana. 

 

 

Torcida do Colégio Florestal 

 

De acordo com a diretora pedagógica do CEFEP, Mariane Pierin Gemin, que 

acompanhou de perto a realização de todo o evento, foi de enorme proveito uma 

integração como essa, pois ao reunir alunos de três escolas diferentes num momento 

educativo e competitivo sobre os temas Cidadania – Democracia – Política – Voto e 

Eleições, os alunos selecionados para a gincana e para as torcidas puderam interagir, 

discutindo e despertando ainda mais para a importância do conhecimento e discussão 

destes assuntos, totalmente pertinentes ao momento eleitoral que vivemos no país, 

apesar de ser uma demanda socioeducativa já existente nos currículos escolares da 

educação básica. 

De acordo com o GUIA DO CIDADÃO, p. 25: “Educar para a cidadania é 

aumentar a capacidade das pessoas influenciarem de forma ativa e construtiva, o seu 

próprio desenvolvimento e contribuírem para o exercício pleno da democracia”.  

Tão importante quanto à bagagem de conhecimentos que visa não só a 

formação e o exercício para a cidadania há também o incentivo ao protagonismo juvenil, 

pois os jovens cidadãos, tanto quanto os adultos, são críticos, reflexivos, criativos e 

responsáveis pelas mudanças tão necessárias na sociedade atual. 

 

 



 

 

ENTENDENDO MAIS SOBRE A GINCANA DA CIDADANIA 

A Gincana da Cidadania é um programa televisivo educativo-cultural de iniciativa da 

Assembleia Legislativa do Paraná, realizado por meio da TV Sinal, que tem por objetivo 

estimular o exercício da cidadania e da representação política entre os alunos de ensino 

médio das escolas públicas do Paraná e, por extensão, na sociedade paranaense. 

A Gincana da Cidadania integra o projeto Geração Atitude, uma parceria entre o 

Legislativo paranaense, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) e o Ministério 

Público do Paraná (MP-PR), que pretende levar atividades de formação cidadã a jovens 

de escolas paranaenses. 

O FORMATO: 

A gincana envolverá alunos do ensino médio de 60 escolas estaduais de 20 municípios 

paranaenses, abarcando um universo de cerca de 2400 estudantes. Os encontros serão 

gravados, editados e exibidos pela TV Sinal em formato de programas televisivos com 45 

minutos de duração. 

As gincanas serão realizadas em etapas municipais únicas, nas cidades-sede regionais. 

Não há, portanto, etapa classificatória nem eliminatória, uma vez que cada encontro se 

encerra nos dias de sua realização. 

 

 

 

Confiram algumas fotos da gincana: 

 

 

 

Alunos participantes do Colégio Florestal: Diony Teska, Adriana Gibathe e Jhiemyle 

 

 



 

Alunos participantes do Colégio Estadual Gonçalves Junior 
 

 

 

Alunas participantes do Colégio Estadual Trajano Gracia 

 

 

 

Alunos do Colégio Florestal mostrando seus certificados 



 

A torcida do Colégio Florestal estava animada 

 

 

 

Torcida do Colégio Trajano Gracia 

 

 

 

 

Torcida do Colégio Gonçalves Júnior 

 


