
 

 
                                                                                                        

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

O QUE É? 

 

       Superação é uma gincana que envolve atividades e desafios que perpassam desde o raciocínio lógico, 

conhecimentos gerais, habilidades motoras, resistência física até a interação social. 

        É um momento de participação e integração de todos os estudantes (do 1º ano do Ensino Fundamental I ao 

Ensino Médio), educadores e funcionários da escola La Salle-Águas Claras, em 16 equipes mistas e cada equipe 

realizará provas/desafios com o objetivo de desenvolver a solidariedade, o fortalecimento das relações 

interpessoais e vivenciar o tema da Campanha da Fraternidade 2013- Juventude e Fraternidade – “Eis-me aqui, 

envia-me”. No término desta grande brincadeira organizada a equipe vencedora será premiada. 
 

OBJETIVOS: 

 Promover a integração e as relações interpessoais dos estudantes, professores e funcionários; 

 Vivenciar o tema da Campanha da Fraternidade; 

 Propiciar momentos de descontração a todos; 

 Aplicar, na prática, conteúdos desenvolvidos e adquiridos em todo seu processo escolar; 

 Desenvolver valores de solidariedade e cooperação. 
 

INSCRIÇÃO/LANCHE 

 Os estudantes do 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental I deverão realizar sua inscrição com as professoras 

regentes (inscrição anexa), e os do 6º ano ao Ensino Médio no SAE dos respectivos blocos até: 13/03 (quarta-

feira). 

 Lanche: para adquiri-lo procurar o Filipe Gontijo no refeitório da escola e para maiores informações entrar em 

contato pelo telefone: 3435 4888.   

ORGANIZAÇÃO: 

 Dias: 20, 21 e 22/03 (quarta, quinta e sexta-feira). Não haverá atividade pedagógica no turno vespertino, 

todos os estudantes deverão participar das 08h às 13h, no turno matutino. 

 Para os estudantes do período integral, o almoço será servido a partir das 12h15. Sugerimos, que os 

estudantes não permaneçam na escola no período vespertino para que possam descansar para o próximo dia. Nas 

situações em que as crianças necessitem permanecer na escola, solicitamos a comunicação prévia às respectivas 

professoras para que organizemos um plantão até às 17h.  

 Dois dias antes do início do evento, cada componente da gincana receberá um chapéu correspondente à cor da 

sua equipe e deverá usá-lo todos os dias para sua identificação. O objetivo é evitarmos as trocas de integrantes 

entre as equipes, mantendo o mesmo número de componentes. 

 No encerramento do Superação no dia 23/03  (sábado às 18h), cada estudante deverá trazer um convidado 

(pai, mãe, amigo...) para integrar sua equipe e realizar a última prova. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 O uso do uniforme será obrigatório, no entanto o estudante deverá trazer uma roupa extra e vir com 

roupa de banho por baixo do uniforme (TUDO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO). 

 A partir de 20/03 no decorrer do evento, os familiares e amigos poderão participar pela internet, 

acompanhando e votando na equipe de sua preferência pelo site www.escolalasalle.com.br  

 Os estudantes que não se dispuserem a participar do SUPERAÇÃO nestes três dias, comunicamos que não 

haverá atividades pedagógicas, pois todos os professores estarão envolvidos na organização deste evento, 

inclusive no período vespertino. 

 O atendimento ao público nesses dias (financeiro, pedagógico e/ou serviço de refeitório e cantina) será 

interrompido. 

 Ao divulgarmos as equipes não realizaremos modificações nas listas dos grupos, pois o principal desafio do 

Superação é a socialização.  

 Por medida de segurança não permitiremos a presença de pais/familiares na escola, nos dias 20 a 22/03(quarta 

a sexta-feira). 

                                                             Contamos com a participação de todos! 
Equipe Diretiva 

 

Águas Claras, 26 de fevereiro de 2013. 

http://www.escolalasalle.com.br/

