
TAREFA 1

“ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS”

 A fome é um problema que acomete 33,1 milhões de pessoas no Brasil, o que

significa dizer que 15,5% da população brasileira não tem acesso à alimentação regular.

Esses  dados  foram  levantados  pela  Rede  Brasileira  de  Pesquisa  em  Soberania  e

Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), por meio do 2º Inquérito Nacional

sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado

no ano de 2022.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/fome-no-brasil.htm

Tarefa: a equipe deverá arrecadar,  no mínimo,  30 kg de alimento não perecível,

exceto sal.

Data da entrega: 05.11.2022

Horário: 10h

Local: Enxutão

Pontuação: 

 Até 30 kg: 500 pontos

 De 31 a 45 kg: 750 pontos

 De 46 a 60 kg: 1000 pontos



Obs. 1: A entrega dos alimentos arrecadados deverá ser feita por um participante inscrito

na equipe devidamente identificado.

Obs. 2: A equipe poderá arrecadar mais do que o estipulado, porém não será pontuado.

Obs. 3: Alimentos com conteúdo líquido serão contabilizados como 1 kg, a partir de 900ml

. Ex: Óleo de soja 900ml = 1kg



TAREFA 2

“REI E RAINHA”

Mais  longeva  monarca  britânica  da  história,  que  passou  70  anos  no  trono,

atravessou crises e guerras e virou ícone pop, a Rainha Elizabeth II morreu em 08/09/22,

aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais

da família real. 

Com a morte de Elizabeth, seu filho mais velho, o agora Rei Charles, assume o

trono do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de

Estado, como Austrália e Canadá. Segundo os ritos oficiais, o sucessor no trono tinha

algumas opções na escolha do nome que adotaria,  mas acabou seguindo o caminho

tradicional e manteve o título de rei Charles III.

Fonte: G1

Tarefa: a  equipe  deverá  apresentar  um  rei  e  uma  rainha  devidamente

caracterizados como a Rainha Elizabeth II  e o Rei Charles III,  que realizarão um

desfile.

Data da entrega: 05/11/2022

Horário: 13h45

Local: Enxutão

 Pontuação: 1000 pontos por tarefa cumprida

 Bônus melhor caracterização Rei: 250 pontos

 Bônus melhor caracterização Rainha: 250 pontos.



TAREFA 3

“DANÇA DA COPA DO MUNDO 2022”

Muitas festas mexem com a alma do povo brasileiro e fazem parte do calendário da

nação.  Mas se tem um evento que todo mundo aguarda ansiosamente é a Copa do

Mundo, realizada a cada quatro anos. O país do futebol se rende aos melhores jogadores

do planeta. 

Em sua 22ª edição, esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo será realizada

no Oriente  Médio,  que abriga  o Afeganistão,  a  Arábia  Saudita,  o  Barein,  o  Catar,  os

Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Irã, o Iraque, Israel, a Jordânia, o Kuwait, o Líbano,

Omã, a Síria e a Turquia. 

Fonte: Blog Mackenzie

Tarefa: a equipe deverá apresentar no mínimo dois integrantes devidamente

caracterizados, que deverão realizar uma apresentação de dança em trajes típicos

do estilo de dança sorteado. 

 Brasil – samba

 Argentina – tango

 Espanha – flamenco

 Alemanha – polca

 Qatar – calege

Data da entrega: 05/11/2022

Horário: 17h

Local: Enxutão

 Pontuação: 1000 pontos por tarefa entregue

 Bônus melhor apresentação: 250 pontos



TAREFA 4

“COLEÇÕES”

Em 2022 somos contagiados com o principal campeonato de futebol do mundo. A

Copa  do  Mundo  de  2022  será  realizada  no  Qatar,  e  acontece  entre  os  dias  20  de

novembro e 18 de dezembro. São 32 seleções que participam da competição. O  Brasil

está no grupo G, junto das seleções da Sérvia, Suíça e Camarões. 

Fonte: Uol

Tarefa:  cada  equipe  deverá  apresentar  no  máximo  três  álbuns  completos  de

diferente edições da Copa do Mundo de Futebol Masculino

 

Data da apresentação dos álbuns: 05/11/2022

Horário: 11h

Local: Enxutão

 Pontuação: 250 pontos para cada álbum completo apresentado.



TAREFA 5

“DOAÇÃO DE SANGUE”

Entre 23 e 30 de novembro, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs)

celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue e convida os caxienses a aderirem à

corrente do bem para salvar  vidas.  Especialmente nesta semana,  a  comunidade está

convidada e  entrar  em contato  com o  Hemocs  e  marcar  um horário  para  fazer  uma

doação, que em poucos minutos é capaz de salvar  até quatro vidas.  No dia 25/11 é

lembrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Em média cerca de 1,2 mil  pessoas procuram o Hemocs todos os meses para

doar, mas o Hemocs precisa ampliar esse número, já que cerca de 20% não conseguem

efetivar a coleta por algum impedimento na triagem, como alterações na pressão arterial e

anemias, que são os casos mais comuns. Para operar em situação de tranquilidade, o

Hemocentro necessita que pelo menos 60 pessoas doem sangue por dia, de segunda a

sábado. Atualmente, a demanda maior é pelos tipos O+ e A+, embora toda a ajuda seja

bem-vinda. O sangue mais raro é o de fator O-, por ser doador universal.

Fonte: SMS

Tarefa:  cada  equipe  deverá  APRESENTAR  comprovantes  de  doação  de  sangue

realizadas no período de janeiro a setembro de 2022 de integrantes da equipe.

 

Data de entrega: 05/11/2022

Horário: 10h30

Local: Enxutão

 Pontuação: 05 pontos por comprovante apresentado.


