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Carta de Apresentação 
Caros(as) coordenadores(as), missionários, crianças, jovens e famílias da Campanha da Mãe 
Peregrina Infanto-Juvenil, 
Saudações do Santuário! 

 
INICIANDO os trabalhos da Campanha Infanto Juvenil e Jovem, como de costume, 

lançamos o material de estudos e a proposta para a XX GINFANTO, nossa Gincana da Infanto, 
que, apesar de ser voltada para crianças, pode ser adaptada pelos coordenadores para 
trabalhar também com os jovens. 

UNIDOS a toda a Família da Mãe Peregrina do Brasil, nosso lema para o ano de 2019 é 
“COM A MÃE PEREGRINA - CONSTRUTORES DA NOVA TERRA MARIANA”. Nosso objetivo é 
mostrar a importância de nossas ações para a construção de um mundo melhor, um mundo 
novo para homens novos. Ou seja, Um mundo cujo centro seja Maria, a grande missionária 
que sempre nos quer encaminhar ao seu Filho Jesus, na formação da nova Terra Mariana. 

O MATERIAL de reuniões e estudo deste ano foi planejado com o objetivo de educar 
as crianças para que contribuam com a construção desta nova Terra Mariana, com suas 
pequenas ações cotidianas. O livro é nosso maior suporte na Gincana, e a meta é que as 
crianças aprendam seu conteúdo teórico e prático, façam contribuições ao Capital de Graças 
e sejam catequisadas de uma maneira mais didática. Por isso, contamos com a ajuda dos 
coordenadores e missionários que irão aplicar esse material com as nossas crianças, pois o 
material precisa ser estudado  

Assim temos UM NOVO ANO de evangelização e catequese  para as crianças e a 
juventude, usando a gincana como um instrumento de trabalho. Lembramos, novamente, a 
importância de colocar acima de qualquer competição, vitória ou derrota o trabalho 
missionário para Cristo e o amor à Mãe Maria e à Mãe Igreja. Nada é motivo de tristeza 
quando estamos a serviço da missão com Jesus e Maria. 

PARA A GINCANA, nossa proposta de 2019 é um pouco diferente. Todas as provas a 
serem realizadas nas cidades (cinco no total – uma para cada encontro do livro) não serão 
requisitos para poder participar do Congresso e da Gincana no Santuário. As provas do livro 
irão valer pontos na categoria de “pontuação bônus”, assim, as cidades que cumprirem as 
provas bônus, já irão começar o dia com vários pontos. Mas, se não deu tempo de você fazer 
as atividades na sua cidade, não se preocupe, irá brincar do mesmo jeito! 

POR FIM, aproveitamos para lembrar que o nosso Congresso Infanto-Juvenil será do 
dia 03 de novembro de 2019 (com início às 8h30min, pontualmente).  

Rezamos para que nossa gincana se torne um grande apostolado com nossas 
crianças/adolescentes e um grande louvor a Cristo.  

Para que tudo isso se realize, contamos com a participação de todos! 
Mãe, Rainha e Vencedora Três vezes Admirável de Schoenstatt...  
Rogai por nós e abençoai as nossas famílias! 

Atibaia, 30 de março de 2019 
Equipe organizadora da XX GINFANTO 

Ir. Juliana Maria, Jessica Caçador e Alexandre O. Pereira 
CONTATO DA EQUIPE:  mp.infanto@gmail.com  
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I. PARTICIPAÇÃO 
 

 

A participação na XX Gincana da Campanha Infanto-Juvenil e Jovem (GINFANTO 2019) 

é livre a todas as cidades que fazer parte da Campanha da Mãe Peregrina na modalidade 

Infanto-juvenil ou na modalidade Jovem, em qualquer das suas variáveis. 

A participação sempre se dá a nível de cidade, paróquias não podem participar 

independentes da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Vamos juntos 
para essa 

grande festa?... 
 

PARTICIPE 
DA 

GINFANTO! 
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II. INSCRIÇÃO 
 

 

Para se inscreverem, as cidades devem preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, 

disponível no link (https://forms.gle/cxUvAm1y4ghZKz1k9) até 03 de outubro de 2019. 

O preenchimento deve ser feito pelo coordenador da Campanha da Mãe Peregrina na 

cidade (caso a cidade seja dividida em regiões pastorais, somente um desses coordenadores 

pode preencher, não havendo a necessidade de todos preencherem. Lembrando que a 

participação na Gincana acontece em nível de cidade, de forma única, não em regiões). O 

coordenador geral deve indicar na ficha um coordenador responsável pela GINFANTO na 

cidade (o qual pode ser ele mesmo ou qualquer outro coordenador que atue na cidade) e um 

auxiliar (coordenador ou missionário). A ficha deve ser preenchida integralmente. 

 

 ATENÇÃO: 

Para a inscrição, os coordenadores deverão informar a quantidade de 

pessoas que virá no dia da Ginfanto. Precisamos que nos envie separado a 

quantidade de crianças e adultos. Caso haja alguma alteração na quantidade de 

pessoas, nos enviar as informações através do email: mp.infanto@gmail.com  

 

III. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1. No formulário de inscrição das cidades temos um campo destinado para a cor da 

cidade (cor com a qual a equipe será identificada no dia do Congresso no Santuário). Estejam 

atentos a isso, pois as cidades que já participaram de encontros anteriores mantem suas 

mesmas cores. As cidades novas devem escolher uma cor e consultar previamente a equipe 

organizadora (através do e-mail) para verificar se a cor escolhida está disponível. 

2. Todas as provas realizadas antes do Congresso deverão ser comprovadas por meio 

do envio de relatórios escritos (informando quando, onde e como se deu a realização da 

Será concedido um adicional de 20 pontos para a cidade que se 
inscrever até 30 de maio de 2019 

PONTUAÇÃO EXTRA! 
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prova. Este pequeno relatório deve ser resumido no relato dos acontecimentos do dia e 

principalmente nas experiências das próprias crianças e jovens participantes -  por isso, 

seria importante envolve-los na elaboração desse material, com testemunhos, por 

exemplo, ou pequenas perguntas que eles mesmos respondam). O relatório deve ser 

acompanhado de fotos (as fotos precisam ser enviadas também por email, porém 

separada do relatório escrito). 

3. O relatório deve ser em formato [.pdf], um arquivo único com o texto e as fotos 

em anexo. Este deve ser enviado para o nosso email: <mp.infanto@gmail.com>, contendo as 

informações principais para identificarmos a cidade que cumpriu cada prova. *No caso 

específico das fotos, a coordenação poderá criar uma pasta em nuvem (Google Drive, One 

Drive, Dropbox etc) e compartilhar a pasta com a Equipe Organizadora pelo email. 

4. Para todas as provas a serem feitas nas cidades, são estipulados prazos para envio 

de relatórios referentes à realização das mesmas, quem não cumprir os prazos perderá 10% 

da pontuação da prova. 

5. Deve haver unidade interna na cidade, isto é, entre as 

Paróquias/Comunidades/Regiões Pastorais que compõe a cidade, para que a realização das 

provas se deem sempre em único dia e local, com todos os participantes da gincana na 

cidade, evitando ao máximo que se façam provas separadas. Todavia, caso venham a realizar 

a mesma prova em momentos e locais distintos, deverão justificar o porquê, ou, ainda, 

justificar a ausência de determinada parcela da cidade na realização da prova. Isso se deve 

ao fato da participação ocorrer em nível de cidade. 

6. Pedimos o envio das fotos e relatos das crianças e jovens também das reuniões de 

estudo do livro, mostrando que o material foi aprofundado. 

7. Toda a comunicação (incluindo envio de relatórios de provas, e estudos e eventuais 

dúvidas) entre os participantes e a Equipe Organizadora se dará por e-mail, por meio do 

endereço mp.infanto@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
O não cumprimento das regras de 
Orientações Gerais ou das regras 

especificas das provas pode 
acarretar na  

perda de até 100 pontos 
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IV. PROVAS NAS CIDADES 
 

Todas as provas a serem realizadas nas cidades participantes seguirão as sugestões de 

atividades que estão no livro de estudos da Infanto de 2019 – “Com a Mãe Peregrina 

construtores da nova terra mariana”. Cada encontro (ao total são cinco) possui uma 

atividade, e, assim, uma prova correspondente.  

A meta é que a cidade chegue no objetivo e cumpra os requisitos das provas, para 

obter a pontuação total. Se a cidade não conseguir fazer o objetivo, não irá contabilizar os 

pontos. Cada requisito vale uma parte da pontuação, só conseguirá a pontuação total a 

equipe que, atingindo o objetivo, cumprir todos os requisitos. 

Há prazos para envio dos RELATÓRIOS FINAIS DAS PROVAS, quem enviar o relatório 

pelo email antes da data limite, irá acumular 10 pontos por prova! Mas fique tranquilo, se 

não der tempo de enviar no prazo, vamos aceitar o relatório e contar os pontos do mesmo 

jeito, só não irá ganhar a pontuação extra do prazo. 

Os RELATÓRIOS FINAIS estarão de acordo com as instruções gerais e compostos por: (i) 

relatório escrito do coordenador; (ii) relatos de algumas crianças e jovens que participaram 

da atividade, contando como foi a experiência, se gostaram e o que aprenderam, etc [pode 

ser por escrito, em vídeo ou aúdio]; (iii) fotos da realização da atividade. 

 

Lembramos que realizar as provas nas cidades já acumula pontos 

para a Gincana, mas não é obrigatório fazer as provas para participar do 

dia da Gincana no Santuário. Que tal tentar cumprir as provas nas 

cidades e já começar o dia com vários pontos? 

 

Prova bônus 1: Plantando uma árvore 
 

Relacionada ao 1º Encontro do Material. 

Você já plantou uma árvore? Isso também é recordar-se do paraíso que Deus nos 

presenteou um dia através de sua criação. Vamos tentar fazer isso juntos?  

A cidade que conseguir plantar sua própria árvore e nos encaminhar fotos com um 

pequeno texto contando como foi essa experiência relatada pelas crianças irá acumular sua 

primeira pontuação.  

VALOR TOTAL DA PROVA: 50 PONTOS! 



8 

  Fique atento aos requisitos da prova: 

 

 

PROVA BÔNUS 1 
Objetivo: Plantar uma árvore 

Prazo para envio do Relatório Final 
30 de maio de 2019 

Requisito Valor 
Relatório formulado pela coordenação 10 
Relato da experiência pelas crianças e jovens 20 
Fotos mostrando a realização da Prova 20 

Total 50 pontos 
 

 

 
Prova bônus 2: Divulgando Schoenstatt 

 

Relacionada ao 2º Encontro do Material. 

Agora que as crianças e jovens conheceram melhor quem foi o Pe. Kentenich e o que 

é o Movimento de Schoenstatt, são convidadas a divulgar e compartilhar esse grande 

presente de Deus para nós. 

Os jovens, adultos responsáveis, coordenadores, missionários e as crianças (com a 

autorização dos pais e responsáveis) são convidados a compartilhar nas redes sociais quem foi 

o Pai e Fundador e o que é Schoenstatt. Para esta prova, podem usar da sua criatividade: por 

meio de uma foto com a coletânea que recebeu no encontro, com a Imagem Peregrina ou 

com o grupo de crianças e jovens na reunião de estudos do livrinho. 

 

Para contar pontuação, esta prova deve ser compartilhada com as 

nossas redes sociais:  

 facebook: https://www.facebook.com/campanhamaeperegrina/ 

 twitter: https://twitter.com/mae_peregrina/  

 instagram: https://www.instagram.com/santuariodeatibaia/ 
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A equipe pode, se quiser, divulgar de alguma outra forma, também, como 

conversando com as pessoas na Igreja no final das missas, por exemplo. O objetivo principal 

é divulgar o Movimento de Schoenstatt e o Pai e Fundador. 

VALOR TOTAL DA PROVA: 40 PONTOS! 

 

Fique atento aos requisitos da prova: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prova bônus 3: Cantando a nova Terra Mariana 

 

Relacionada ao 3º Encontro do Material. 

Para essa Prova, cada grupo deverá compor uma paródia musical com o tema: “A 

construção da nova terra mariana, seguindo o exemplo da Mãe de Deus”. Os 

coordenadores deverão organizar para que esta paródia seja apresentada no dia da Ginfanto 

no Santuário.  

Caso o grupo consiga realizar uma apresentação na paróquia, seja no final da missa ou 

em demais eventos paroquiais, receberão uma pontuação extra.  

O objetivo é demonstrar a alegria de nossas crianças ao compreenderem a beleza de 

ser imagem da Mãe de Deus para o mundo. Por isso, também são convidadas a preparar uma 

coreográfica para ser apresentada junto com a música. 

Os coordenadores precisam estar atentos em qual música será escolhida para fazer a 

paródia. Cuidar para que não sejam escolhidas músicas que não condizem com a nossa 

espiritualidade, ou que por seu ritmo não nos eleve ao seu objetivo. 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROVA: 50 + 170 PONTOS! 

 

PROVA BÔNUS 2 
Objetivo: Divulgar Schoesntatt 

Prazo para envio do Relatório Final 
30 de junho de 2019 

Requisito Valor 
Relatório formulado pela coordenação 10 
Relato do encontro pelas crianças e jovens 10 
Fotos mostrando a divulgação 20 

Total 40 pontos 
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  Fique atento aos requisitos da prova: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prova bônus 4: Fortalecendo a Família 

 

Relacionada ao 4º Encontro do Material. 

Precisamos reconhecer que a família é a nossa base, nosso constante apoio. Nossos 

familiares estão sempre junto conosco quando precisamos de algo. Muitas vezes, acabamos 

deixando nossa família de lado, dando preferência aos amigos e à diversão, como por 

exemplo: o celular, o videogame, a TV, esquecendo-nos de quem realmente se importa 

conosco e cuida de nós em todos os momentos. A família é a célula base da sociedade, da 

Igreja, da evangelização e catequização é a família. 

Nesta prova, as crianças são convidadas a confeccionar, artesanalmente, um presente 

para sua família. Seja para o pai, mãe, irmão(as), avós etc, ou mesmo para a família toda 

junta. Para isso podem usar da criatividade! Pode ser um desenho ou porta retrato para ficar 

PROVA BÔNUS 3 
Objetivo: Fazer uma paródia cantando a alegria de Schoenstatt 

Prazo para envio da Paródia 
30 de julho de 2019 

Requisito Valor 
Envio da Paródia escrita 30 
Envio da melodia usada na paródia ou dela cantada 10 
Relato das crianças e jovens de como foi criar a paródia 10 

Total 50 pontos 

PROVA BÔNUS 3 - EXTRA 
Objetivo: apresentar a paródia 

Prazo para envio do Relatório de Apresentação 
28 de outubro de 2019 
Requisito Valor 

Relatório formulado pela coordenação 20 
Relato da apresentação pelas crianças e jovens 40 
Fotos mostrando a apresentação 40 
Na apresentação, entregar novenas do Pe. Kentenich 70 

Total 170 pontos 
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na sala de casa, por exemplo e podem até mesmo convidar alguém que tenha mais 

conhecimentos artesanais para ajudar as crianças nessa confecção. 

O objetivo é fortalecer os laços familiares das crianças, alegrando os familiares e as 

crianças.  

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROVA: 50 PONTOS! 

 

Fique atento aos requisitos da prova: 

 

PROVA BÔNUS 4 
Objetivo: Fortalecer a família 

Prazo para envio do Relatório Final 
30 de agosto de 2019 

Requisito Valor 
Relatório formulado pela coordenação 10 
Relato da experiência pelas crianças e jovens 20 
Relato da família sobre a entrega do presente 10 
Fotos mostrando a entrega do presente 10 

Total 50 pontos 
 
 
 
Prova bônus 5: Encerramento dos encontros 

 

Relacionada ao 5º Encontro do Material. 

Para o encerramento dos nossos encontros deste ano, propomos que a Infanto da 

cidade se organize com seus párocos, com o padre animador 

diocesano da Campanha ou com o Bispo, e prepare uma Santa Missa 

na qual as crianças e jovens possam participar de maneira bem ativa.  
Nossa sugestão é que a própria equipe da infanto prepare uma 

liturgia que possa refletir um pouco sobre o tema deste ano. Podem, 

por exemplo, fazer uma entrada com as crianças e a imagem da Mãe 

Peregrina no início da Santa Missa, formar uma equipe de canto, leitores, etc. Mas tudo isso 

sempre conversado com o padre que irá celebrar, quem sabe ele tem boas ideias também?! 

O objetivo é envolver as crianças e jovens da Campanha na Liturgia da Missa, fazendo 

as leituras, montando um coral etc. fazer um momento concreto de oração e agradecimento 
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diante de Jesus Eucarístico, pois o grande objetivo da Mãe de Deus é sempre nos levar para o 

coração de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Há, ainda uma pontuação bônus para aquelas crianças que 

aceitarem o desafio da Bárbara (personagem do livro de encontros) e 

fazerem, além da Santa Missa, um momento de confraternização de 

encerramento dos encontros entre as crianças. Para esta “festa 

fantasia”, o que conta mais pontuação é a criatividade e o empenho de 

cada um. Envie-nos suas fotos com o relatório! 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROVA: 300 + 220 PONTOS! 

 

    Fique atento aos requisitos da prova: 

 

PROVA BÔNUS 5 
Objetivo: Preparar e participar da Missa 

Prazo para envio da Paródia 
28 de outubro de 2019 

Requisito Valor 
Relatório formulado pela coordenação 40 
Relato da missa pelas crianças e jovens 60 
Fotos da Santa Missa 40 
Liturgia e equipe de cantos preparado pelas crianças 100 
Relato do padre que celebrou 60 

Total 300 pontos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PROVA BÔNUS 5 - EXTRA 
Objetivo: comemorar com a Festa a Fantasia 

Prazo para envio do Relatório da prova 
15 de outubro de 2019 

Requisito Valor 
Relatório formulado pela coordenação 40 
Relato da festa pelas crianças e jovens 80 
Fotos mostrando a confraternização 60 
Criatividade e diversão das crianças 40 

Total 220 pontos 
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V. PROVAS NO SANTUÁRIO 

 

As provas que se seguem serão realizadas no dia da Gincana da Campanha Infanto-

juvenil e Jovem junto ao Santuário Tabor da Permanente Presença do Pai em Atibaia/SP. As 

avaliações destas provas serão feitas na hora, pela Equipe Organizadora ou por pessoas a 

quem ela delegue essa tarefa. 

Todas as cidades que estiverem presentes no dia da Ginfanto podem participar das 

provas abaixo elencadas. Esses pontos serão somados com a pontuação obtidas nas “provas 

bônus” realizadas nas cidades, para montar a pontuação final da gincana. 

Vale salientar que a ordem de exposição das provas abaixo não é, necessariamente, a 

ordem na qual elas serão realizadas no dia da Ginfanto. 

 

Prova 1: Cantando a Paródia 
 

Para essa Prova, cada grupo deverá cantar a paródia que foi composta no 3º Encontro 

do livro de estudos da Infanto de 2019 (tema: “A construção da nova terra mariana, seguindo 

o exemplo da Mãe de Deus”) e que foi objeto da Prova Bônus 3. Junto com o canto, a cidade 

é convidada a apresentar uma coreografia de apresentação da sua paródia. 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROVA: 200 pontos! 

 

Fique atento aos requisitos: 

PROVA 1 
Requisito Valor 

Apresentação musical da paródia 100 
Apresentação de coreografia 70 
Letra que cante a mensagem proposta 30 

Total 200 pontos 
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Prova 2: Torcida 
 

A Ginfanto junto ao Santuário é também um momento de festa e alegria. Nesse 

sentido, a torcida merece uma atenção especial. A ela é atribuída uma pontuação, que, a 

priori, todos devem conquistar (a menos que desrespeitem alguma regra abaixo). As regras 

da prova versam sobre educação e respeito, para que possamos manter a ordem e a alegria 

na Gincana. 

REGRAS DA PROVA: (i) animação das crianças e jovens na torcida pela cidade 

(compondo um “grito de guerra”, por exemplo); (ii) respeito para com todos os envolvidos no 

Congresso e na Ginfanto (outras cidades, irmãs, colabores etc), incluindo o respeito e silêncio 

nos momentos de oração e na Santa Missa; (iii) caracterização de todos os participantes da 

cidade na cor escolhida pela cidade (incluindo adereços como bexigas, faixas, cartazes, 

choque-choques etc); (iv) organização da cidade dentro das dependências do Santuário, 

envolvendo a limpeza na hora do almoço e durante o dia todo, evitar espalhar objetos e 

pertences etc. 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROVA: 100 PONTOS! 

 

Fique atento aos requisitos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
VI. PONTUAÇÃO FINAL E PÓDIO 
 

 

A PONTUAÇÃO FINAL será calculada 

somando-se todas as pontuações acumuladas em 

todas as provas deste regulamento, seguindo 

todos os critérios e requisitos apresentados em 

texto ou tabela. 

PROVA 2 
Requisito Valor 

Animação 25 
Respeito 25 
Caracterização 25 
Organização 25 

Total 100 pontos 
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O “Pódio”, ou classificação final das cidades, 

será feito com base na pontuação final das equipes, 

de modo que A CIDADE QUE OBTER A MAIOR 

PONTUAÇÃO SERÁ A CAMPEÃ DA XX GINFANTO DA 

CAMPANHA INFANTO-JUVENIL 

 

 

 

 

SOBRE O CONGRESSO NO SANTUÁRIO 

 

O Congresso é o dia do encontro da Campanha da Mãe Peregrina junto ao Santuário 

de Schoenstatt em Atibaia. É, também, o dia no qual realizamos a Ginfanto. Como já 

apresentado na Carta que abre este regulamento, a data será dia 03 de novembro de 2019, 

com início às 8h30min. 

Para organizar este dia especial contamos com a ajuda de todos os coordenadores das 

cidades que estarão participando do Congresso. 

Dentre outras coisas, os coordenadores auxiliam a Equipe Organizadora em momentos 

lúdicos de jogos e brincadeiras que são feitas para animar as crianças. Será delegado para 

que cada cidade atue em uma atividade, a Equipe Organizadora entrará em contato com o 

cada responsável para informar a atividade que ele ficará responsável por aplicar.  

Maiores detalhes sobre as atividades, então, serão, serão informados aos 

coordenadores no decorrer do ano, conforme as inscrições para a Ginfanto forem chegando. 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Equipe Organizadora por email. 

 

 


