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Empreendedores na Escola 
Sua ideia pode fazer a diferença!  

 

 
 



V Gincana FAI - “Empreendedores na Escola” 2/12 

APRESENTAÇÃO  
 

A FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação é uma 

instituição consciente do seu papel educacional e da importância de realizar  

atividades de extensão que permitam a integração com comunidade em que se 

encontra. 

Assim, a FAI promove a Gincana FAI - Empreendedores na Escola - que 

consiste na realização de tarefas, todas de cunho social e educacional, e 

relacionadas com o tema Empreendedorismo Social, envolvendo estudantes do 3º. 

ano das escolas de Ensino Médio, Técnico ou EJA pertencentes às 

Superintendências Regionais de Ensino de Pouso Alegre ou Itajubá. 

As escolas interessadas em participar devem se inscrever e depois orientar 

seus estudantes para as tarefas a serem realizadas. Excepcionalmente, neste ano 

de 2020, devido às necessidades de distanciamento social para evitar a 

disseminação do Coronavírus, as duas fases desta gincana serão realizadas de 

forma remota e por meio de tecnologias digitais e redes sociais. 

 

TEMA E OBJETIVOS DA GINCANA 
 

O tema da Gincana FAI é “Empreendedores na Escola”, pois o seu objetivo é 

envolver estudantes em atividades que os levem a propor ideias e ações que 

possam transformar ou melhorar a comunidade escolar e seu entorno.  

Neste ano, as tarefas da gincana estão relacionadas ao desenvolvimento da 

competência escritora dos estudantes, por meio da participação em oficinas de 

produção textual e elaboração de redações dissertativas e argumentativas. 

A gincana se constituirá de 4 etapas, conforme apresentadas a seguir. 
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Antes da gincana: 

Inscrição da escola e dos estudantes interessados em participar (vide Apêndice A). 

 

Primeira fase da gincana: 

Os estudantes inscritos na gincana deverão cumprir 2 tarefas nesta fase: 

Tarefa 1: assistir as 2 oficinas de produção textual transmitidas online 

(programação no Apêndice B). 

Tarefa 2: escrever e enviar uma redação com texto dissertativo-argumentativo. 

(orientações no Apêndice C). 

 

Fase final da gincana: 

Diferentemente das edições anteriores da gincana, neste ano, não haverá tarefas 

no dia da final. Os estudantes e professores deverão assistir a transmissão online 

da final da gincana, quando serão divulgadas as escolas vencedoras. 

 

Após a gincana: 

Entrega dos certificados e das premiações para as escolas participantes. 
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PLANEJAMENTO  
 

DATA 
 

EVENTO LOCAL 

 

08/09 a 18/09 
 

 

Divulgação da gincana para as 
escolas. 

 

E-mail e telemarketing. 

 

08/09 a 18/09 
 

 
Inscrições das escolas e dos 
estudantes participantes. 

 

Enviar a inscrição para 
andrea@fai-mg.br. 

 

22/09 a 23/09 
 

Realização da Tarefa 1 – Oficinas de 
produção textual (22 e 23/09, 19h) 

 

Instagram.com/faimg_oficial 

 

25/09 a 28/09 
 

 

Realização da Tarefa 2 - Envio da 
redação individual. 
 

 

Website da FAI  
(www.fai-mg.br) 

 

29/09 a 07/10 
 

 

Período de avaliação das tarefas. 
 

 

FAI (equipe de professores 
próprios). 

 

10/10 
 

Grande final da Gincana FAI. 
 

 

Instagram.com/faimg_oficial 

 
 
 

ETAPAS E TAREFAS  
 

INSCRIÇÕES DA ESCOLA E DOS ESTUDANTES 
 

As escolas interessadas em participar da gincana deverão preencher o 

formulário do Apêndice A e enviar para o e-mail Andrea@fai-mg.br até o dia 

18/09/2020. 

No momento da inscrição, deverá ser indicado(a) o(a) professor(a) que será 

o responsável por coordenar todas as atividades da gincana dentro da escola e os 

estudantes interessados em participar. 

O período para inscrição é de 08/09/2020 a 18/09/2020.  Os estudantes 

devem estar matriculados no 3º ano do Ensino Médio, Técnico ou EJA. 
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Cada estudante interessado em participar da gincana deverá ser inscrito pela 

própria escola, fornecendo os seguintes dados: nome completo, RG, e-mail, e 

telefone de contato. Os dados dos estudantes serão utilizados para a confecção 

dos certificados de participação e para contatos da organização da gincana. 

 

TAREFAS DA PRIMEIRA FASE DA GINCANA 

 

Tarefa 1 – Participação nas oficinas de produção textual 

Cada estudante inscrito pela escola na gincana deverá assistir às oficinas de 

produção textual que serão transmitidas no canal do Instagram da FAI. A 

participação do estudante nas oficinas é uma tarefa da gincana e, por isso, o 

estudante deverá registrar a sua presença durante a oficina.  As oficinas serão 

realizadas nos dias 22/09 e 23/09, das 19h às 19h 50min.  Veja a programação 

detalhada das oficinas no Apêndice B. 

 

Tarefa 2 – Elaboração da redação e postagem no website da FAI 

Finalizadas as oficinas de produção textual, cada estudante deverá escrever 

uma redação e postá-la no website da FAI entre os dias 25 e 28/09. Veja as 

orientações sobre a redação no Apêndice C. 

 

FASE FINAL - DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020 

 

A fase final da Gincana será transmitida online e acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2020. Não há tarefas previstas para este dia. Serão anunciadas as 

escolas vencedoras da gincana conforme segue. 

Horário Descrição 

10h Abertura, com as boas-vindas da Diretoria da FAI. 

10h 15min. Divulgação dos estudantes que tiveram suas redações 
classificadas em 1º., 2º. e 3º. lugares. 

10h 30min. Divulgação das escolas classificadas em 1º., 2º. e 3º. lugares 
na gincana. 

10h 40min. Sorteios, finalização e agradecimentos especiais. 
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Para efeito de cálculo de classificação na Gincana será considerado o seguinte: 

Item Descrição Pontuação* 

Tarefa 1 Participação nas 
oficinas de produção 
textual. 

 

Valor da tarefa: 100 pontos. 

Sendo proporcional ao número de 
estudantes que cumprirem a tarefa. 
Por exemplo, se a escola inscreveu 
10 estudantes e todos eles assistiram 
às oficinas, ela receberá 100 pontos, 
caso contrário, os pontos serão 
decrescidos conforme o percentual de 
participação dos estudantes.  

Assim todos os estudantes inscritos 
precisarão participar das oficinas para 
a escola não perder pontos! 

Tarefa 2 Envio da redação 
individual. 

 

Valor da tarefa: 100 pontos. 

Sendo proporcional à média das 
notas obtidas pelos estudantes que 
cumprirem esta tarefa. 

Será somada a nota da redação de 
cada estudante, depois, o resultado 
será dividido pelo número de alunos 
inscritos na gincana pela escola.  

Essa média será a base para calcular 
o número de pontos obtidos pela 
escola nesta tarefa.  

Assim todos os estudantes inscritos 
precisarão caprichar na redação para 
a escola não perder pontos! 

Redações 

premiadas 

Redações 
classificadas em 1º., 
2º. ou 3º. lugares 
(entre todas as 
escolas) . 

As redações que se classificarem em 
1º, 2º. ou 3º. lugares somarão pontos 
para a escola, conforme segue: 

1º. Lugar - 5 pontos para a escola. 

2º. Lugar - 3 pontos para a escola. 

3º. Lugar - 2 pontos para a escola. 

 

* Nas pontuações das Tarefas 1 e 2 será aplicado um fator de ajuste de 
proporcionalidade, conforme o número de estudantes matriculados no 3º. ano do 
Ensino Médio, Técnico ou EJA da escola e o número de estudantes inscritos. 
Quanto maior a proporcionalidade, melhor será o fator de ajuste. 
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A soma dos pontos obtidos em cada item dará o resultado das escolas 
vencedoras. Havendo empate, o critério de desempate será da seguinte forma: 
pontos na Tarefa 2, seguido dos pontos na Tarefa 1. 

 

PREMIAÇÃO  
 

 

PREMIAÇÃO -- PRIMEIRA FASE  
 

 Todos os estudantes participantes da primeira fase da gincana receberão 

certificados. 

 Todos os estudantes que cumprirem a Tarefa 2 (alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, em fase de conclusão), terão a taxa de inscrição para o “Vestibular FAI 

2021” isenta. 

 

PREMIAÇÃO -- FASE FINAL 
 

 As três escolas vencedoras da gincana na fase final receberão os seguintes 

prêmios: 

1º lugar: um projetor multimídia (datashow) + 1 bolsa de estudos para um 
curso de pós-graduação na FAI (válido para matrícula em 
2021). 

  

2º lugar: uma TV Led (40”). 
 

3º lugar: uma impressora a laser. 
 

 Os(as) coordenadores(as) das escolas premiadas receberão um aparelho 

celular do tipo smartphone.  

 Os estudantes que tiverem suas redações premiadas em 1º., 2º. ou 3º. lugares 

receberão um aparelho celular do tipo smartphone. 

 As escolas inscritas na gincana receberão uma placa alusiva à participação na 

Gincana FAI 2020. 

 Serão sorteadas 3 câmeras de segurança WiFi HD, de auto instalação, com  

monitoramento por smartphone entre as escolas participantes da gincana, 

exceto as já premiadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação das redações será feita por uma comissão de professores constituída 

pela FAI.  

Os casos omissos e as eventuais dúvidas referentes à gincana serão decididos e 

esclarecidos pela FAI, de forma oportuna. 

Contatos na FAI: 

Andrea Ribeiro ou Ana Paula 

Telefones: (35) 3473 3000,  (35) 3473 3039 e  (35) 9200 6200. 

E-mail: Andrea@fai-mg.br 
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APÊNDICE A – FICHA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA E LISTA 

DE ESTUDANTES PARTICIPANTES 

 

Escola: 
Endereço: 
Telefone geral: 
Diretor(a): 
Telefone: 
E-mail: 
Nome do(a) coordenador(a) da gincana: 
Telefone do(a) coordenador(a): 
E-mail do(a) coordenador(a) da gincana: 
No. de alunos matriculados no 3º. ano do Ensino Médio, Técnico ou EJA: 

 
Lista de estudantes do 3º. ano interessados em participar  

(pode acrescentar linhas se precisar) 
Nome completo do 

estudante 
RG Telefone  

de contato 
E-mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Enviar esta ficha de inscrição para Andrea, e-mail: Andrea@fai-mg.br, até o dia 
18/09/20. 
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APÊNDICE B - PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS DE 
PRODUÇÃO TEXTUAL  

 
As oficinas de produção textual serão transmitidas de forma online no canal do 

Instagram da FAI. 

 

Instrutor: Professor Jonathan Ramos 

Graduado em Letras Português - Universidade Paulista (UNIP). 

Pedagogia - Centro Universitário Claretiano. 

Pós-graduando em Linguística Aplicada à Educação. 

Supervisor pedagógico e professor de Língua Portuguesa e redação no Colégio 

Europa - Pouso Alegre/MG. 

Professor no Curso de Redação Redija! Redações Nota Mil. 

 

 

Data e horário  Conteúdo das oficinas de produção textual 
 

22/09, 19h às 19h 50min. 
 
1ª: Delimitação do tema. 
2ª: Estrutura do texto dissertativo argumentativo 
para o Enem. 
 

 
23/09, 19h às 19h 50min. 

 
3ª:  Importância da bagagem sócio-cultural para a 
escrita. 
4ª: Competências para a correção da redação no 
Enem. 

 

Obs.: a participação do estudante é uma tarefa da gincana e, por isso, o estudante 

deverá registrar a presença durante a transmissão da oficina. 
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APÊNDICE C - PROPOSTA E MODELO PARA REDAÇÃO 
 

O estudante, baseando-se em seus conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, deverá redigir um texto dissertativo-argumentativo em 
modalidade de escrita formal da Língua Portuguesa. 
 
1. Tema da redação: 
 
“Distanciamento social, mas não escolar: o estudante protagonista do seu 

aprendizado e a escola comprometida com a missão de ensinar.” 

 
Textos de apoio: 
 
UNESCO.Construir paz nas mentes de homens e mulheres. 2020. 
Disponível em: https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Regime 
de estudos não presencial. Disponível em: 
https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/guias-praticos 
 
 
2. O texto deve respeitar os direitos humanos e os critérios a seguir: 
a) deve ser feito em pauta branca, manuscrito à tinta preta, com no mínimo 7 e  
no máximo 30 linhas; 
b) não conter borrões ou rasuras e ser legível; 
c) apresentar no cabeçalho o nome da escola, nome do aluno, RG e título, 
preferencialmente, em letra de forma. 
 
 
3. Formato de entrega: 
 
A redação deve ser fotografada (ou digitalizada) e entregue por meio do 
website da FAI. 
 
Link:   www.fai-mg.br/gincancafai/redacao 
 

Formatos de arquivos aceitos: JPG, BMP ou PDF, com tamanho máximo de 10 
Mbytes.  

Somente uma redação por estudante será avaliada. 

Prazo para envio: 28/09/2020. 
 

4. Orientações gerais: 

O texto da redação deve ser individual e de autoria do próprio estudante. Haverá 
desclassificação, se houver plágio do texto. 
 
Veja o modelo da redação na página a seguir (tanto impresso, quanto em pauta 
branca ou folha de caderno). 
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Escola: 

Nome do estudante:                                                                                                      RG: 

Título da redação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


