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1ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 
TAREFA Nº: 

08 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
ATRIBUÍDA: 

30 

pontos 

Liberação da tarefa 21 de julho às 19:00 
horas 

Prazo para entrega 

da tarefa 

30 de julho às 15:30 
horas 

Liberação da 

próxima tarefa 

21 de julho às 19:00 
horas 

 

 

BELEZAS DE HERVEIRAS 
 
 

Herveiras tem algumas das mais belas paisagens do Vale do Rio Pardo.O município é 

provido de encantadoras belezas naturais, como reservas de araucária, lindos campos, 

diversas cascatas, vistas panorâmicas, também conta com praça, igrejas, parque de 

eventos e de rodeio, entre outros. 

Pensando nisso, criamos a tarefa “Belezas de Herveiras”, na qual um ou mais integrantes 

devem tirar uma selfie em frente à algum ponto turístico do nosso município e publicar no 

instagram da equipe, marcando a página da @prefeitura_herveiras e @comturherveiras, e 

detalhe, na selfie, além do ponto turístico de fundo, o(os) integrante(s) devem estar na foto 

com a bandeira de algum time de futebol do Rio Grande do Sul que disputou a série “A” do 

último Campeonato Gaúcho. 

 

Quanto a pontuação, leva o máximo (30 pontos) a equipe que a foto tiver mais curtidas. As 

demais receberão de forma decrescente de 02 em 02 pontos, levando em consideração o 

número de curtidas que receberam na foto.  

 

Para fins de comprovação do número de curtidas recebidas, um representante da equipe 

deverá, no dia e horário marcados para a entrega desta tarefa, de posse do celular do 

administrador do perfil da equipe no instagram, apresentar ao responsável da Comissão 
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1ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 
Organizadora a quantidade de curtidas recebidas, este analisará e validará a execução da 

tarefa, contabilizando-se assim os pontos para a equipe. 

 

 
Exemplo: 

1º colocado – 30 pontos 

2º colocado – 28 pontos 

3º colocado – 26 pontos 

(...) 

 

 

 

 

 

A INTERPRETAÇÃO DA TAREFA FAZ PARTE DA EXECUÇÃO DA MESMA! 
Boa prova! Atentem-se para os horários de entrega da tarefa e da liberação da 
próxima. 


