Neste ano de 2021, em virtude das condições de pandemia ainda existentes, o Colégio
Gonzaga, ciente da responsabilidade em focar no cuidado com a saúde da comunidade
escolar, promove a Olimpíada em um molde diferenciado.
Não poderíamos, como Escola Cristã, onde cultura e fé caminham juntas, deixar de
lado os costumeiros gestos concretos de solidariedade e amor ao próximo num momento em
que a fome e o frio assolam tantas famílias carentes. Assim, tem-se, como finalidade,
continuar despertando o espírito solidário, o sentimento de compaixão e amor ao próximo,
com ações que promovam a arrecadação e distribuição de alimentos e agasalhos.
Levando-se em consideração essas premissas, abaixo, apresentam-se algumas
observações importantes sobre a realização da atividade:

Doação de Agasalhos e Alimentos
Período de Entrega: 5 a 16 de julho
Horário: Durante o período de aulas (Manhã e Tarde)
Pontos de Coleta: Nas 3 entradas de acesso ao Colégio (Praça José Bonifácio, XV de Novembro
e Anchieta).

Observações:
* Os agasalhos deverão ser entregues em caixas ou sacolas (todos em boas condições de uso),
nas quais deverá constar etiqueta com quantidades contidas, assim como em destaque o
nome da cor a que pertencem;
*No caso dos alimentos, também deverão ser entregues em caixas ou sacolas, dentro do prazo
de validade, identificando a cor, turma e conteúdo;
* A contagem e registro nas planilhas serão feitos por uma equipe pré-determinada;
* O resultado final será divulgado dia 19/07 através das redes sociais. A cor vencedora, será a
que alcançar maior número de pontos.

Tabela de Agasalhos e Pontos:
Cobertor: casal/solteiro/infantil

7 pontos

Casacos: adulto/infantil

5 pontos

Blusões/Moletons/Básicas manga longa: adulto/infantil

3 pontos

Calça comprida de inverno: adulto/infantil

3 pontos

Tudo o que for baby (de 0 a 12 meses)

2 pontos

Tabela de Alimentos e Pontos:
1 litro de Leite ou 1 kg de leite em pó

4 pontos

1 litro de óleo

4 pontos

1 kg de feijão inteiro

3 pontos

1kg de arroz

4 pontos

1 kg de massa

2 pontos

1 kg de Açúcar

4 pontos

1 kg de farinha

2 pontos

Enlatados

1 ponto

