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GINCANA VIRTUAL:  “DESAFIO 

CATEQUÉTICO” 
 

REGULAMENTO DA GINCANA DIOCESANA PARA CATEQUESE 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

  Nossos processos catequéticos, assim como toda a nossa 

sociedade, vivem um momento singular, algo inimaginável em 

nossos planejamentos e cronogramas, devido a pandemia. 

 Nossa evangelização, que sempre foi permeada pela acolhida, 

pelo encontro, pelo convívio de grupos, vive um tempo atípico, onde 

o isolamento social virou regra e o encontro passou a ser realizado de 

forma remota e por meios virtuais. 

      Pensando na casa como verdadeira igreja doméstica, a 

Diocese de Caçador, por meio da Coordenação Diocesana de 

Iniciação á Vida Cristã, produziu arquivos e vídeos que ajudaram na 

reflexão e na oração da catequese familiar. Para dar continuidade ao 

processo catequético por meios virtuais, apresentamos um novo 

projeto: o DESAFIO CATEQUÉTICO. Este consiste na realização  

de uma gincana virtual, em que os catequizandos e seus catequistas 

podem interagir entre si, além de demonstrarem seus conhecimentos 

e vivências durante este período. 

 

2. DO OBJETIVO 

 

    Promover a interação dos grupos de catequizandos da Diocese de 

Caçador e  seus catequistas, por meio de uma gincana virtual. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
Podem participar da gincana, os catequizandos inscritos na 

catequese, nas comunidades de todas as paróquias da Diocese de 

Caçador, bem como seus catequistas. 

 

4. DA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA 
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A gincana será organizada em etapas  elaboradas por uma 

comissão formada por membros da Comissão Diocesana de Iniciação 

á Vida Cristã. 

 

4.1. DAS ETAPAS 

 

Serão 5 (cinco) etapas, realizadas em plataforma virtual, 

contendo perguntas de múltipla escolha, selecionadas e organizadas 

pela comissão de forma interativa. As etapas ocorrerão  nos meses 

de outubro e novembro de 2020. 

 

4.2. EQUIPES PARTICIPANTES 

 
       As equipes/grupos  de catequizandos serão formadas com no 

máximo CINCO (05) integrantes, mais o catequista. O catequista 

poderá orientar até três equipes. Não será limitado o número de 

equipes por paróquia, desde que respeitado este regulamento.  

 

 4.2.1.Será permitido formação de equipe mista (com grupos 

distintos de catequizando da mesma comunidade),de forma a garantir 

a participação de todos os catequizandos. 

           

  4.2.2. Cada equipe deverá escolher um nome que a represente, 

colocado na ficha de inscrição. O nome escolhido deve ter relação 

com a caminhada catequética do grupo, da comunidade ou paróquia. 

 

    4.2.3. Não serão aceitas inscrições de  equipes identificadas 

com nomes que incitam violência, racismo e bullying, nem 

nomes que vão contra valores e ensinamentos cristãos. 
 

     

             4.3. DAS INSCRIÇÕES 

 
  As inscrições deverão ser realizadas, por meio de  link que 

será   disponibilizado no grupo de WhatsApp da Comissão Diocesana de 

Catequese, o qual tem representante de todas as paróquias e estes 

encaminharão para as respectivas comunidades.  

 O período de inscrição e organização das equipes será de 08 a 

30/09/20, somente de forma online. 

 

 Não serão aceitas inscrições após este período. 

   



Cada equipe deverá registrar na ficha de inscrição o contato 

(email ou  telefone) para enviar os links das atividades (catequista ou 

catequizando). 

  

4.4. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS OU TAREFAS 

   

A Comissão Organizadora enviará semanalmente ( no domingo), pelo 

grupo de whatsApp da Comissão Diocesana de Catequese arquivo em PDF 

das perguntas para serem respondida na etapa correspondente. As equipes, 

ao receberem os arquivos se organizam para imprimir o mesmo e 

responderem juntos as questões. 

Na mesma semana (na sexta-feira) será encaminhado o link para serem 

respondidas de forma virtual as questões, sendo que a equipe terá a sexta-

feira e o sábado para acessar a plataforma para a resposta. 

A  equipe indicará  um integrante para acessar a plataforma e responder 

as questões de forma virtual.. 

As respostas corretas serão computadas em pontuação para cada 

equipe. 

Haverá tempo determinado para responder as questões virtuais. Ao 

expirar o tempo não poderá mais ser respondidas e perde-se a etapa, mesmo 

se respondeu no material enviado em arquivo  PDF.  

      

4.4.1. Responder as questões impressas (arquivo PDF) antes e depois 

virtualmente, foi uma forma que  a Comissão Organizadora encontrou  para 

não excluir os que por ventura, não tenham acesso a internet. 

 

4.4.2. Cada equipe, dependendo de sua organização, poderá a cada semana, 

escolher quem responderá as questões virtuais. 

 

4.4.3. Para o registro das respostas virtuais dar-se-á oportunidade 

única, por isso responder corretamente às perguntas enviadas em 

arquivo PDF. 
 

4.5. DOS MATERIAIS 

       

      Os materiais de base para responder as questões da gincana serão  a 

BÍBLIA e os vídeos postados no canal da IVC - Diocese de Caçador, bem 

como os arquivos que estão anexados nos comentários. 

 

 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

 



 Serão premiados os três primeiro lugares sendo: 

 

1º lugar: R$ 500,00 + troféu e medalhas 

          2º lugar: R$ 250,00 + troféu e medalhas 

          3º lugar: R$ 100,00 + troféu e medalhas 

 

 

5.1. Se houver empate no final da 5ª etapa, entre equipes vencedoras, será 

realizado um desempate (uma sexta (6ª) etapa) somente com as equipes que 

tiveram a mesma pontuação.  

 

   5.1.1. Se ao final da sexta etapa persistir o empate , utilizar-se-á  como 

critério de desempate o TEMPO (cronológico) que a equipe levou para 

responder as questões da sexta etapa. 

  5.1.2.  Na persistência de empate entre equipes o próximo critério 

utilizado será a pontuação das etapas anteriores. 

   5.1.3. Se  utilizados os itens anteriores como critério de desempate e este 

persistir será solicitado que as equipes produzam um vídeo de até 3 

minutos, com tema definido pela comissão organizadora e enviado para as 

equipes que terão tempo determinado para a execução da tarefa e o envio 

da mesma. A Comissão organizadora, mais três convidados fará a análise 

dos vídeos e posterior divulgação dos resultados. 

 

5.2. A divulgação das equipes vencedoras ocorrerá em até quinze (15) dias 

após o término de todas as etapas da gincana, no site da Diocese, na página 

do facebook da Catequese e no grupo de whatsApp da Coordenação 

Diocesana de Catequese. 

 

5.3. Local e data da premiação ficará a cargo da Comissão Organizadora. 

 

5.4. Haverá premiação surpresa para a catequista responsável pela equipe. 

 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
     

a)  A divulgação será feita pela mídias sociais oficiais da Diocese e 

pelos grupos de whatsApp de catequese  em cada 

paróquia/comunidade. 

 

b)  Caberá a cada coordenação paroquial/comunitária acompanhar os 

grupos inscritos bem como é de responsabilidade dos mesmos 

repassar os links e as atividades às equipes 



c)  Os catequistas serão ORIENTADORES/MEDIADORES, junto 

aos seus catequizandos, portanto não é aconselhado que respondam 

as perguntas, salvo casos onde os catequizandos não tem acesso à 

internet. 

 

d) Dúvidas, informações  e sugestões podem ser enviadas para os e-

mails ou fones:: 

● Rosangela Balchak 

rosangelabalchak@gmail.com -(49)98812-8587(whattsApp) 

         

● Paulo Vaz 

 vaz2014paulo@gmail.com . (49)99999-2081((WhattsApp): 

 

e) Membros da  Comissão  Organizadora: 

● Paulo Vaz (Coordenação Paróquia Cristo Redentor) 

● Rosangela Balchak (Coordenação Paróquia São Francisco de 

Assis) 

● Lires Anciliero (Coordenação Paróquia Nossa Senhora dos 

Campos) 

● Joana Wohl   (Coordenação Paróquia São Pedro e São Paulo) 

● Regiane D. Freire (Coordenação Diocesana) 

● Edia Pacztuch (Catequista IVC 3) - São Francisco de Assis 

● Denise Bolzan (PASCOM e catequista de IVC 1) 

● Sandra Miosso (Catequista de adultos) São Francisco de 

Assis/CNLB 

● Silvana Natal (Catequista IVC 3) Nossa Senhora Rainha. 

● Padre Edson De Bortoli 

● Padre Márcio Martins Rosa 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os membros da Comissão Organizadora NÃO 

participarão da gincana como orientadores de seus grupos. 

 

f) Este regulamento será encaminhado para todas as paróquias da 

Diocese de Caçador e estará disponível no site da Diocese e na 

página do facebook da Catequese Diocesana. 
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      Comissão  Organizadora da Gincana Virtual:  

“Desafio Catequético”. 

      Caçador,04 de setembro de 2020. 
 


