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Serão 04 equipes compostas por máximo de 20 e mínimo 15 participantes dos 
departamentos do Shopping.  

A Gincana será composta por atividades em grupos e individuais nas quais 
cada equipe será representada de acordo com as modalidades.  

Cada disputa terá uma pontuação individual, sendo somadas a uma pontuação 
por presença de integrantes, no final vence a equipe que mais pontuar. 

Equipe 01 – Administração e MKT  

Equipe 02 – Seguranças 

Equipe 03 – Manutenção  

Equipe 04 – Terceiros (estacionamento e limpeza) 

Estagiários: estrangeiros podem migrar para equipes que necessitarem 

 

QUEIMADA 

Preparação: Cada time se coloca num campo, sendo que apenas um jogador 

de cada lado deverá se colocar atrás da linha de fundo do campo adversário 

sendo denominado de "reserva", que não pode "queimar" enquanto esta nesta 

função.  

 

Para decidir sobre a posse da bola e do campo, no início do jogo, esses dois 

jogadores virão colocar-se ao centro, entre os dois campos. Ocorre uma 

disputa de bola (um puxa de um lado e o outro do outro lado). Feito isso, 

voltam os jogadores aos seus lugares, entregando-se a bola para o reserva do 

time que a obteve, para começar a partida, que é iniciada ao apito do instrutor.  

 

Objetivo: Fazer o maior número possível de prisioneiros em cada campo. Será 

vencedor, o grupo que, no fim de um tempo previamente determinado, fizer 

maior número de prisioneiros, ou então, aquele que aprisionar todos os 

jogadores adversários.  

 

Desenvolvimento: Ao ser dado o sinal de início, um jogador do partido a quem 

coube a bola, tente entregar a bola ao seu time que tem o objetivo de atira-la 

ao campo contrário com o propósito de atingir ("queimar") algum adversário 

com a bola.  

 

Se o conseguir sem que a bola seja agarrada antes de tocar no chão pelo 

jogador tocado ou por um companheiro do time dele, o jogador atingido é 

considerado prisioneiro e deve sair do seu campo, colocando-se no "cemitério", 
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espaço posterior à linha de fundo.  

 

Feito o primeiro prisioneiro, o reserva volta ao seu campo para que tenha 

oportunidade de jogar também nesta posição. Atenção: quando o prisioneiro 

fica pela primeira vez com a bola, não pode "queimar" nenhum componente do 

time adversário.  

 

A bola que, depois de haver tocado em um jogador, **** ou salta pelo terreno, 

pode ser recolhida por qualquer jogador, para ser arremessada novamente 

contra o grupo adversário. A bola pode, também ser recolhida por um 

adversário prisioneiro, a quem, neste caso, se permite apanhá-la e atirá-la a 

um companheiro seu ou queimar o adversário. O mais recomendável é agarrar 

a bola quando arremessada, o jogador só é carimbado se a bola bater nele e 

cair no chão, do contrário, se o jogador for carimbado, a bola continuar no ar, e 

ele a agarrar, não será carimbado.  

O Departamento que obtiver maior número de vitórias será o campeão da 

modalidade.  

Classificação/ Pontuação:  

1º Multipark - Estacionamento - 20 pontos  

2º Seguranças - 16 pontos  

3º Manutenção (perdeu para o campeão) - 12 pontos  

4º Administração/ Mkt (perdeu para vice) -  09 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


