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1ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 
TAREFA Nº: 

09 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
ATRIBUÍDA: 

30 

pontos 

Liberação da tarefa 21 de julho às 19:00 
horas 

Prazo para entrega 

da tarefa 

30 de julho às 15:40 
horas 

Liberação da 

próxima tarefa 

21 de julho às 19:00 
horas 

 

AJUDANDO OS MELHORES AMIGOS 
 

“Seu gato, seu cachorro, não se importam com o valor do seu salário, não liga pra sua 

roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens pro estrangeiro, nem 

quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu 

coração, um amigo que não fala, mas sabe expressar o seu amor. Um amigo que não te 

julga e nem te critica... um amigo leal... um amigo que dá amor e carinho, e precisa de amor 

e carinho também” 

Vamos ajudar nossos amigos pets?  

Nesta tarefa além de buscar pontos para sua equipe, o objetivo maior é ajudar 

nossos fieis amigos de quatro patas.  

As equipes devem arrecadar com seus integrantes e com a população em geral, ração que 

será destinada a doação, também antes da entrega, a equipe deve tirar uma foto da 

quantidade arrecadada juntamente com um pet adotado por algum dos integrantes ou de 

algum apoiador, e a publique no instagram da equipe, juntamente com uma frase falando 

sobre o amor aos nossos amigos pets e a importância de adotar conscientemente, 

marcando a @prefeitura_herveiras e o @comturherveiras. 

Para pontuação será levado em conta a quantidade em quilos arrecadados, quanto 

mais arrecadado mais pontos, sendo o 1º colocado leva os 30 pontos, os demais em ordem 

decrescente do 2 em 2 pontos. 

Exemplo: 

1º colocado – 30 pontos 
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2º colocado – 28 pontos 

3º colocado – 26 pontos... 

 

Observação: A ração pode tanto para cachorro como para gatos. 

 

 

O montante arrecadado será destinado para alguma entidade de proteção animal que 

posteriormente será escolhida, e realizada a entrega será divulgada nas redes sociais da 

Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 


