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Lista de itens para arrecadação para a Gincana

1) Kit completo de produtos: 700 pontos
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6 garrafas de suco de uva integral a partir de 1 ,5L;
4 Garrafas de refrigerante 2L ou mais
30 brindes para pescaria (adequados para crianças de até 12 anos);
4 Sachês de milho (200g drenado);
4 Sachês de polpa de tomate 200g ( não pode ser molho pronto);
4 Sachos de ervilha (200g drenado);
l Sachês de maionese (500 g);
l Sachos de ketchup (500 g);
6 pacotes de queijo pamlesão ralado (1 00g);
4 pacotes de milho pipoca (500 g);
4 pacotes de batata palha ( 140 g);
6 pacotes de guardanapos (de 50 unidades cada);
4 Pacotes de papel toalha (pacotes com no mínimo dois rolos)
2 kg de açúcar;
50g de canela em pau;
20g de cravo da Índia.

2) Itens de pontuação individual (lacrados/novos ou em bom estado)
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l garrafa de suco de uva integral (1,5 L) 50 pontos;
l garrafa de refrigerante 2L ou mais -- 30 pontos;
l bola (somente de vólei, handebol mirim, rugby ou fütsal) 50 pontos
l Embalagem de doces prontos com no mínimo 20 unidades (paçoca, pé de moleque e afins)

30 pontos
30 brindes para pescaria (adequados para crianças de até 12 anos) 30 pontos;

3) Cesta decorada para sorteio no Bingo: 200 pontos

A cesta deve conter 2 latas de doce em conserva, 2 quilos de alimentos não-15erecíveis
(menos sal), IL de óleo vegetal, l geleia, 2 pacotes de biscoito, l caixa de bombom, l caixa de chá
em saquinhos, l utensílio de cozinha (ex: caneca, abridor de latas ou garrafas, porta-guardanapo).
Outros itens para sorteio no bingo, de valor equivalente ou superior ao da cesta, poderão ser acentos
ou não a critério da Comissão Organizadora.

4) Bolos confeitados ou não,
Grande:

e Pequena 20 Pontos
. Médio 60 pontos
e Grande - 100 pontos

de acordocom os tamanhos das formas Pequena, média e

5) Cinco integrantes para trabalhar na festa (apenas anos finais e ensino médio) 100 pontos

OBS:
Verificar a data de validade dos itens
Identificar as sacolas com nome e tumba antes de entregar


