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 TAREFA 06- E gentileza, por que não? (Parte 1) 
 
Tarefa 06: participação da Equipe na Caminhada da Gentileza no dia 23 
de junho de 2018, sábado, tendo o Mascote e a Bandeira da Equipe à 
frente conduzido pelo líder e outro membro da equipe.   
 
Pontuação: 7000 pontos- para toda Equipe que cumprir a tarefa 
conforme orientações das observações.  
        2000 pontos bônus- conforme indicações das 
observações.  
 
Observações:  
 

a) No dia 23 de junho de 2018, sábado, às 8h30, a Equipe deverá 
apresentar-se no pátio do colégio, em fila, para acompanhar o 
percurso de toda Caminhada da Gentileza com, no mínimo, 15 
(quinze) integrantes que constem na Ficha de Inscrição e 30 (trinta) 
outras pessoas convidadas pela Equipe a acompanharem o 
percurso. Membros da Comissão Organizadora farão a contagem 
dos integrantes de cada Equipe.  
 

b) A Equipe que, além do número de integrantes mínimos solicitados, 
apresentar, no mínimo, 15 integrantes a mais, receberá a 
pontuação bônus. 
  

c) Tanto os membros da Equipe quanto seus convidados devem 
vestir camisetas da Gentileza (de qualquer edição anterior da 
Caminhada) ou da cor que caracteriza a Equipe, não havendo 
empecilhos para camisetas com desenhos, estampas, etc. Além da 
camiseta também poderão ser usados agasalhos, casacos, etc, 
com a cor da Equipe.  

 
d)  Entre os convidados da Equipe poderão estar pais, parentes, 

amigos, ex-alunos, etc.  
 

e) Todo percurso da Caminhada deve ser feito caminhando. Não 
serão permitidos o uso de bicicletas, skates, patins, rollers, etc. 
Não existem empecilhos para que bebês e crianças pequenas 
sejam transportados em carrinhos.  
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f) A Equipe deverá destinar, entre os componentes, pessoas 
responsáveis por manter a ordem, alinhamento e cuidado com os 
integrantes durante todo o percurso.  
 

g) Destacamos que o líder da equipe e o responsável por carregar a 
bandeira podem revezar essa função com outros dois membros da 
equipe durante o percurso.   
 

h) Os critérios que serão levados em conta na avaliação serão: 
pontualidade, cumprimento de todas as orientações da tarefa, 
animação da Equipe, criatividade, organização, trabalho em equipe, 
comportamento. 

 
 
 
 
 
           
 


