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Ensino Fundamental - Anos Finais 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 25 a 29 de Abril 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 A prática desportiva colabora com a formação integral do ser humano estimulando o 
desenvolvimento do espírito de equipe e da capacidade de decisão; beneficiando de forma 
permanente a aquisição de hábitos saudáveis e ajudando na identificação do aluno com a escola, 
estimulando o prazer pelo esporte. 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 Promover integração e sociabilização entre alunos e professores; 

 Ter na prática esportiva um meio saudável de fortalecimento de personalidade; 

 Incentivar a prática desportiva para que cada dia cresça mais o esporte do COLÉGIO 
PLENUS PETROLINA; 

 Promover atividades desportivas: através das competições coletivas e individuais; 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

I – Organização: 
 

Art. 1 - A estrutura básica dos Jogos Internos 2022 será assim constituída: 
 
1. Coordenação Geral Desportiva: Coordenador de esporte do fundamental anos finais 

(LUCIENIO PEDRO COELHO DA SILVA) 
 

 1.1– Coordenação Técnico – Desportiva:  
Será constituída pelos professores de Educação Física e Coordenadores do 
COLÉGIO PLENUS PETROLINA, sendo responsável por: 
 

a) Cerimonial de Abertura. 
b) Elaboração do calendário das competições. 
c) Organização e realização de congressos técnicos. 
d) Coordenação das disputas nas várias modalidades. 
e) Controle de coordenação de arbitragem. 
f) Adoção em tempo hábil de providências cabíveis para que as instalações 
desportivas e os meios auxiliares de competições estejam em pleno funcionamento 
durante a realização dos jogos. 
 
 

 1.2 – Comissão Disciplinar:  
É composta por: Direção da Escola, Coordenações Pedagógicas, Coordenação de 
Educação Física e Coordenação de Modalidade. 
A Comissão Disciplinar terá a função de analisar e julgar atletas, representantes de 
equipe, equipes, participantes do evento que infringirem as normas disciplinares ou 
princípios éticos desportivos durante a realização dos jogos. 
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 1.3 – Coordenadores de Modalidades durante o evento:  

 FUTSAL: Prof. Lucienio 

 HANDEBOL: Prof. Marcos Campos e Profa. Nenega 

 VOLEIBOL: Prof. Jailson Sampaio e Prof. José Márcio 

 BASQUETEBOL: Prof. Raimundo Paz 

 XADREZ: Prof. Emídio  

 NATAÇÃO: Prof. Josué 

 COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM: Prof. Marcos Campos 

 
 
II – Inscrições: 

 
Art. 2 - As inscrições deverão ser efetuadas de 24/03 a 06/04, junto às Coordenações (Profa. 

Ildenice e a Profa. Patrícia Sá) através da comissão de professores colaboradores 
que passarão à Coordenação de Educação Física – Prof. Lucienio Pedro. 

 
Art. 3 - As inscrições deverão ser efetuadas em formulário de inscrição com no máximo 10 

atletas nas modalidades coletivas, com exceção do handebol que poderá inscrever 12 
atletas; no xadrez, 2 MASCULINO e 2 FEMININO; 02 por estilo na natação mais o 
revezamento.  

 
Art. 4 - As equipes masculinas poderão ser representadas por atletas femininas, no máximo 

duas (02) meninas por equipe. 
 
Parágrafo Único: O sorteio da TABELA acontecerá no dia 07 de abril no Plenus Orla, às 

09:30h. 
 . 
Art. 5 - Será cobrada a taxa de R$  35,00 (trinta e cinco reais) por aluno, para 

manutenção do evento.             
                                             

  
III – DA REALIZAÇÃO: 

 
Art. 6- Os Jogos Interclasses 2022 são de caráter interno, podendo participar qualquer aluno 

devidamente matriculado e que frequente o colégio PLENUS Petrolina. 
 
Art. 7 - Os alunos somente poderão compor equipes ou participar de disputas individuais 

representando a sua própria turma. 
 
Art. 8 - A sala que tiver um número inferior a 20 alunos matriculados no Colégio PLENUS 

Petrolina poderá juntar-se a outra, do mesmo turno e no mesmo grupo, a fim de 
formarem uma única equipe. 

 
Art. 9- Alunos dispensados da disciplina de Educação Física, por atestado médico, não 

poderão participar das atividades desportivas, ficando a critério a sua participação na 
torcida, auxiliares de equipe, etc.  

 

 Cada grupo: I- 6°anos e 7°anos; grupo II- 8°anos e 9°anos; deverão reunir-se com as 
coordenações no dia 07/04  para apresentar o nome das equipes. 
 

 A Coordenação Pedagógica (Profa. Ildenice e a Profa. Patrícia Sá) e Coordenação de Ed. 
Física (Prof. Lucienio Pedro) definirão as cores de cada equipe.  
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IV – Punições: 
 
Art. 10 - A derrota por W x O será punida com perda dos pontos do jogo em questão. 
 
Art. 11 - Os atletas expulsos em qualquer jogo estarão automaticamente suspensos das duas 

(02) partidas subsequentes, independente da modalidade que venha a ser disputada 
pela sua equipe, podendo estar sujeitos a punições referentes às normas disciplinares 
da escola. 

 
Art. 12 - A indisciplina de qualquer integrante da equipe, atleta ou torcedor, acarretará 

suspensão dos jogos ou do evento, advertência, suspensão das atividades da escola 
e, em caso extremo, estará sujeito a outras penalidades que constam no Guia do 
Aluno. 

 
 12.1 – Os alunos não poderão permanecer dentro da quadra de jogo, exceto, 

como integrante da equipe inscrito na modalidade em disputa.  A equipe que 
descumprir, será punido com a perda dos pontos da partida na pontuação geral. 

 
Parágrafo Único: Os alunos suspensos da escola no período dos Jogos não poderão ter 

acesso aos locais de competição. 

 
 
V – Protestos: 
 

Art. 13 - O documento de protesto deverá ser expresso de maneira clara e assinado pelo líder 
ou vice-líder, devendo ser encaminhado à Coordenação Geral ou Coordenador da 
Modalidade no prazo máximo de 1 (uma) hora após a realização da partida ou 
competição que gerou o motivo, com as devidas provas cabíveis. 

 
Art. 14 - Ao documento de protesto será acrescido um recibo de recolhimento de R$ 50,00 

(cinquenta reais), sendo que a importância será devolvida se o mesmo tiver 
procedência.        

              
 

VI – Realização: 
 

Art. 15 - Os Jogos Internos 2022 acontecerão no período de 09, 23 de abril, e de 25 a 29 de 
Abril, sendo: 

 

 Dia 09/04 – 07h30 as 15h00 – jogos preliminares; 

 Dia 23/04 – 07h30 as 15h00 – jogos preliminares; 

 Dia 25/04 – Abertura / Desfile das agremiações – 17h30 

 DIA 25/04 – 07h30 as 12h30 - jogos preliminares; 

 26 a 29/04 – 07h30 as 12h00; 13h30 às 18h30 - Demais jogos, Semifinais e Finais. 
 

- Cada equipe deverá ser identificada com o nome, evitando-se denominações pejorativas, e 
apresentando-o à Coordenação Pedagógica até o dia 06/04/2018 (terça-feira). 

- Numeração de identificação de 01 a 99; 
- Ocorrendo denominações iguais entre os grupos, será realizado um sorteio, na presença 

dos líderes das equipes. 
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VII – Modalidades Desportivas: 
 

Art. 16 - Modalidades Coletivas: 
 

MODALIDADES 
GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

FUTSAL X X 

HANDEBOL X X 

BASQUETEBOL X X 

VOLEIBOL X X 
  

Art. 17 - Modalidades Individuais: 
 

MODALIDADES 
GÊNERO --- 

MASCULINO FEMININO --- 

NATAÇÃO X X REVEZAMENTO 

XADREZ X X --- 
 

    Art. 18  - Desfile das Agremiações: 
                 - 15 (quinze) alunos por turma; 

      -  Placa de identificação da turma;  
      -  Tempo máximo para desfile: 2 minutos; 
      -  Figurino elaborado pela turma, relacionado com o tema ou; 
      - A equipe poderá desfilar usando figurinos de caráter esportivo ou ainda homenagear 

alguma personalidade esportiva; 
      - Em seguida, ABERTURA OFICIAL. 
      - Jogo oficial do grupo I e II 

 
      18.1- Ordem do desfile: 
 

      - Grupo I (6º ano e 7º ano); 
      - Grupo II (8º ano e 9º ano); 

  
       18.2 - Critérios que serão julgados: 
 

Criatividade Pontualidade Figurino 

Organização Harmonia Simpatia / Postura 

 
                 18.3 – Será proibido o uso de confetes, serpentinas, espumas, e qualquer 
material que suje a quadra de jogo. 
 
VIII – Premiação: 

 
Art. 19 - O Campeão, vice-campeão de cada modalidade serão premiados com medalhas de 

ouro, prata respectivamente. 
 

 19.1 - 04 pontos na média em educação física - II ETAPA 
 
 
Parágrafo único – Os outros 06 pontos na média da II ETAPA ficam de acordo com o 

planejamento dos professores de cada turma, que poderá ser avaliação teórica e/ou 
apresentação de trabalho. 
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IX – Normas Técnicas e Disciplinares 
 

Art. 20 - Toda competição será baseada no regulamento Oficial dos Desportos. 
 
Art. 21 - Não haverá tolerância de atraso; a equipe que não estiver no local da competição, 

atendendo às especificações técnicas da modalidade, perderá o jogo por W x O. 
Exceto no 1º jogo de cada rodada, neste jogo haverá uma tolerância de 10 
minutos. 

 
Art. 22 - Os representantes deverão apresentar os atletas à comissão organizadora para 

identificação até 20 minutos antes do início do jogo. 
 
Art. 23 - Duração das Partidas: 
 

MODALIDADES 
GÊNERO 

MASCULINO FEMININO 

FUTSAL 1 período de 12 minutos e 1 parada 
técnica de 1min; 

(na final terá 1 período de 15 minutos) 

1 período de 08 minutos e 1 parada 
técnica de 1min; 

(na final terá 1 período de 12 minutos) 
HANDEBOL 

BASQUETEBOL 

VOLEIBOL 1 set de 21 pontos; (na final terá uma melhor de 3 sets de 15 pontos). 

 
Art. 24 - Prova de Natação: 
 

Grupo I (6º ano e 7º ano) 
PROVAS/ESTILOS MASCULINO FEMININO 

25m Crawl X X 

25m Peito X X 

25m Costas X X 

25m Borboleta X X 

Revezamento 4 x 25m X X 

 
 

Grupo II (8º ano e 9º ano) 
PROVAS/ESTILOS MASCULINO FEMININO 

50m Crawl X X 

50m Peito X X 

50m Costas X X 

50m Borboleta X X 

Revezamento 4 x 50m X X 

 
Art. 25 - Critérios de Desempate: 
 
FUTSAL, HANDEBOL e BASQUETEBOL 

1. Será cobrando 01 (um) Pênalti; 7 metros ou lances livres para os jogos que 
terminarem empatados em qualquer fase da competição. 

2. Séries de 1 cobrança, tantas sejam necessárias, até surgir um vencedor. 
 

Art. 26 - No Futsal e no Basquetebol, a equipe será punida com tiros livres ou lances livres a 
partir da 3ª (terceira) falta coletiva. 

 
Art. 27  - No desfile das Agremiações, havendo empate entre duas equipes, as duas seguirão 

na competição com a mesma pontuação.  
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XI – Divulgação da Tabela 
 

 Dia 08/04/2022 
 
 

XII – Pontuação Geral 
 
 

Desfile das Agremiações 
1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º a 10° lugares 

50 pontos 30 pontos 20 pontos 10 pontos 5 pontos 

 
 

Modalidades Coletivas 
Vitória Derrota Vitória na final Derrota na final 

20 pontos 10 pontos 50 pontos 30 pontos 

 
 

 

 
 
 

Modalidades Individuais (Xadrez e Natação) 

Med. Ouro Med. Prata Campeão Geral Vice-Campeão Geral 

Revezamento 
(Natação) 

10 pontos 5 pontos 50 pontos 30 pontos 
Equipe 

(Xadrez) 

 
 
Obs. Os casos omissos a esse regulamento serão analisados e resolvidos pela Direção da 
Escola, Coordenações Pedagógicas, Coordenação de Educação Física e Coordenação de 
Modalidade. 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação - Equipe Pedagógica e de Educação Física  
Ensino Fundamental - Anos Finais 

  


