
Você sabe…  



…o que é a Caça ao Tesouro Pestalozzi? 

É UM  
JOGO 

MUITO 
ESPECIAL  



















Depois de um intervalo de 02 anos… 
 

Em  2022, 
 

a aventura nas 
ruas 
continua... 



vem aí... 







Realização 

Criação 



Vamos 
ao 

jogo! 



DIA 10 DE 
SETEMBRO! 

Data 



Livros base 

As pistas do 
jogo serão 

retiradas de 
dois livros 



... e espelhadas na área do jogo. 



Todas as 
respostas 

estão 
na área do 
jogo e nas 

obras. 



Um clássico, que entrará na 
lista da UNICAMP, 

vai conduzi-los ao tesouro: 



De Lewis 
Carroll 

Alice no País  
das Maravilhas 

 
 

Tradução Ana Maria Machado  
 

Editora Ática   



Uma obra essencial da 
literatura brasileira,  
da lista da FUVEST, 

também vai conduzi-los ao 
tesouro: 



De Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Alguma Poesia 
 
 



Como 
participar? 
• Para participar, você 
deve entrar em uma 
equipe. 

 

• Serão formadas 12 
equipes. 



Local: sala da diretora 

Como formar uma equipe? 

2a. feira, dia 08/08,  a diretora Kátia 
entregará as 12 fichas de inscrição 
para os líderes das equipes, 
exatamente às 10h05 minutos. 



Os demais alunos devem se 
 encaixar em uma dessas equipes. 



Formação das 
equipes 

Até  11 de agosto (5ª. Feira) 
Entregar a ficha de inscrição completa,  

o comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição e as autorizações assinadas pelos 

pais ou responsáveis legais. 



TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
 R$ 60,00  

POR ALUNO 
PARTICIPANTE 

 PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS SÃO 
ISENTOS 

Pagar na tesouraria. 
O comprovante deverá ser 
entregue junto com a ficha 

de inscrição. 



Composição  
das equipes 



• Há três 
formatos de  

equipes.  
 

• Vocês 
devem optar 

por um 
deles. 



Composição das equipes 

22 pessoas 

+ 

14 alunos do EM 

06 alunos do 9º EFII 

+ 

2 professores do 
Pestalozzi ou 

funcionários do 
Pestalozzi 

 
(Obrigatório) 

(Obrigatório) 



Composição das equipes 

22 pessoas 

+ 
14 alunos do EM 

06 alunos do 9º EFII 

+ 

1 professor do 
Pestalozzi ou 

funcionário do 
Pestalozzi 

1 pai/mãe ou 
responsável legal de um 

aluno da equipe   
 

(Obrigatório) 

(Obrigatório) 



Composição das equipes 

22 pessoas 

+ 
14 alunos do EM 

06 alunos do 9º EFII 

+ 

1 professor do 
Pestalozzi ou 

funcionário do 
Pestalozzi 

1 ex-aluno irmão de 
aluno da equipe 

(formado em 2019,2020 
ou 2021 

 
(Obrigatório) 

(Obrigatório) 



Outras formas de composição 
de equipes 



Prova de 
cidadania 



•Agir 
•Arrecadar   
•Doar  
•Multiplicar 



Para RECEBER CHAVES ESPECIAIS 
e o kit de sobrevivência, cada 
integrante da equipe deverá entregar: 

02 litros de óleo 
02 sabonetes de 90 g 

A equipe terá até o dia 02 de setembro para entregar  
um lote mínimo com 

44 litros de óleo 
44 sabonetes de 90 g 



Equipes poderão 
conquistar  

benefícios muito 

especiais se 
aumentarem suas 

doações 
a partir de 50%. 

50% 
75% 

100% 

ATENÇÃO!  
 

ISSO PODE 
MUDAR O 

JOGO!  



Mexa-se! Ajude sua equipe! 



Número de pistas: 

  



DURAÇÃO 



Aproximadamente 

7 HORAS 
ininterruptas de jogo 

DURAÇÃO 



Nossa próxima 
reunião será dia 

09/09/2022 

 
• Revelação do local 
• Entrega das 

camisetas 
• Combinados finais 



  



TODAS ESSAS 
INFORMAÇÕES 

SERÃO  
DISPONIBILIZADAS 

NO SITE DA 
ESCOLA! 



A sorte está lançada! 



Bom recreio e  
bom jogo a todos! 


