
                                                                                                                             
 
 

 
CERIMONIAL DE ABERTURA 

 

Tema Gerador: Copa do Mundo 
 
 
Data: 13 de julho (sexta-feira) 
Horário: 07h30 
Local: Ginásio de Esportes da ASTEL 
 
 

1. As equipes deverão estar completas e uniformizadas para a abertura do XXXI JIG do 
Colégio Geração no dia 13 de julho, às 07h30 na ASTEL; 

 
2. No momento do desfile somente 02 casais de alunos juntamente com o professor 

padrinho ou representante e o mascote da equipe poderão desfilar. A equipe deverá 
colocar o nome dos alunos para o desfile no ato da inscrição; 

 
3. Os alunos que participarão do desfile deverão estar trajados com roupa social. O 

professor padrinho deverá estar com a camiseta da sua equipe; 
 

4. Cada equipe deverá desfilar com uma bandeira (tamanho de 1,0 m X 80 cm) 
correspondente à sua equipe, nas cores da mesma e com um mastro (2 metros), 
conduzida pelo professor padrinho; 

 
5. No momento do desfile serão proibidos batuques, apitos, tambores, sinalizadores, 

buzinas, confetes, serpentinas e balões; 
 

6. A equipe terá que apresentar um mascote correspondente ao tema do XXXI JIG. O 
mascote terá que ser um integrante da equipe; 

 
7. Projeto Geração Solidária – Arrecadação de produtos para serem doados ao Lar São 

Vicente de Paulo: 
 
 Alimentos: 02 litros de leite em caixinha integral, 02 latas de leite em pó da marca 

Nam, 02 pacotes de bolacha de leite. 
 Higiene: 02 pacotes de fralda infantil tamanho G, 02 pacotes de fralda infantil 

tamanho GG, 01 pacote de fralda geriátrica, 02 colônias infantil, 02 pacotes de lenço 
umedecido.   

 A arrecadação deverá ser entregue no Colégio, no dia 12/07 (quinta-feira), no período 
matutino, em uma caixa identificada com o nome da equipe.  

 
8. Cada equipe deverá ter um representante para participar do concurso de embaixadinhas.  

O(a) aluno(a) deverá estar uniformizado com a camiseta da equipe. A equipe vencedora 
de cada categoria ganhará uma bonificação de 02 (dois) pontos. 

 
9. A equipe que se apresentar de acordo com os requisitos acima mencionados ganhará 30 

(trinta) pontos.  
 
 
 

Comissão Organizadora 


