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ENSINO FUNDAMENTAL I – ANOS INICIAIS 
 

DATA: 16.08.2022 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 O esporte colabora com a formação integral do ser humano, pois estimula o desenvolvimento do 

espírito de equipe e a capacidade de decisão, além de potencializar a prática inclusiva e contribuir para 

a aquisição de hábitos saudáveis através do lúdico. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Promover a integração e sociabilização entre alunos e professores; 

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

• Promover, de forma lúdica, o respeito mútuo e a inclusão de todos os participantes do evento; 

• Incentivar a prática desportiva, para que cada vez mais cresça o esporte do PLENUS JÚNIOR. 
 

METODOLOGIA DA EXECUÇÃO 

 

• Atividades lúdico-desportivas: Através das competições coletivas e individuais; 

• Desfile das Agremiações  
 

TÍTULO I – DA PROGRAMAÇÃO: 

 

• Abertura Oficial: Dia 16/08/2022(terça-feira) às 17:00h, no ginásio de esportes do SESI 

• Desfile de Agremiações 

• Execução do Hino Nacional  

• Após a abertura, jogos dos pais ex-alunos. 

• Dia 17.08.2022 às 7h:15min, inicio das competições. 
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REGULAMENTO GERAL 
 

TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO: 
 

Art. 1º - A estrutura básica dos Jogos Internos 2022 será constituída por: 

 

I – Comissão de Honra: A Comissão de Honra será constituída pela Direção da escola. 

II – Direção Geral: A Direção Geral será constituída pelo Coordenador de Educação Física 

do Plenus Junior Raimundo da Paz Filho, a quem compete: 

a) Os professores de sala que serão os líderes para a devida realização do evento, 
junto com o Prof. de Educação Física da turma para esclarecimentos.  

 
b) Viabilizar recursos junto à Direção da Escola para organização e execução dos 

jogos; 
c) Ser o órgão máximo de consulta. 
 

III – Coordenação Técnico–Desportiva: Será constituída pelo Coordenador de Educação 

Física, coordenadores de modalidades e Coordenação Pedagógica do Plenus Júnior, 

sendo responsáveis 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. 

IV – 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 alunos/atletas, representantes de 

equipe, equipes participantes do evento que infringirem as normas regulamentares e 

disciplinares ou princípios éticos desportivos durante a realização dos jogos. 
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TÍTULO III –DAS PUNIÇÕES: 

Art. 2º - A derrota por W x O será punida com perda de 10 pontos na contagem geral. 

 

Art.3º- Os atletas indisciplinados em qualquer jogo estarão automaticamente suspensos da 

partida seguinte, podendo estar sujeitos a punições referentes às normas 

disciplinares da escola. 

 

Art.4º - A indisciplina de qualquer integrante da equipe, atleta ou torcedor, acarretará em perda de 01 

a 50 pontos na contagem geral da sua equipe, 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. 

 

Parágrafo Único – Os alunos suspensos da escola no período dos jogos não poderão ter 

acesso aos locais de competição. 

 

TÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES: 
 
Art. 5º- Os Jogos Internos 2022 são de caráter interno, podendo participar qualquer aluno 

devidamente matriculado e que frequente a escola, no Ensino Fundamental (2º ao 
5º ano), do PLENUS JÚNIOR.  

 
Art. 6º - As turmas com poucos representantes em determinada modalidade poderão juntar-

se com outra turma do mesmo grupo/ano para compor equipe, mediante autorização 
da coordenação.  

 
 
TÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES: 
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Art. 7º - As inscrições deverão ser efetuadas de 01 a 10/08/2022 até às 15h:00m, junto à 
Coordenação de Educação Física – Professor Raimundo da Paz filho . 

 
Art. 8º - As inscrições deverão ser efetuadas em formulário específico de inscrição com no 

máximo: 15 atletas nas modalidades coletivas e até 4 atletas nas modalidades 
individuais de acordo com o quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS MODALIDADE QUANTIDADES 
DE ATLETAS 

GÊNERO 

 
 
 

GRUPO 1 
2ºs ANOS 

FUTSAL 
BANDEIRINHA 

CORRIDA(estafeta) 
7 METROS 

LANCE LIVRE 
PENALTI 

PEGA FITAS - 
MISTA 

XADREZ 
NATAÇÃO 

15 
Todos  
Todos  
Todos  
Todos  
Todos  

4 
4 

MASC 
MISTO 
MISTO 

MASC. / FEM 
MASC. / FEM  

FEM 
MASC. / FEM 
MASC. / FEM 

 
 

GRUPO 2 
3ºs ANOS 

FUTSAL 
BANDEIRINHA 

CORRIDA 
LANCE LIVRE  

7 METROS 
PENALTI 

PEGA FITAS - 
MISTA 

XADREZ 
NATAÇÃO 

15 
Todos  
Todos  
Todos  
Todos  
Todos  

4 
4 

MASC  
MISTO 
MISTO 

MASC. / FEM 
MASC. / FEM 

FEM 
MASC. / FEM 
MASC. / FEM 

 
 
 

GRUPO 3 
4ºs ANOS 

FUTSAL 
VOLEIBOL  

HANDEBOL 
BASQUETE 
CORRIDA 
XADREZ 

NATAÇÃO 

15 
15 
15 
15 

Todos  
4 
4 

MASC. / FEM.  
MISTO 

MASC. / FEM 
MASC. / FEM  

MISTO 
 MASC. / FEM 
MASC. / FEM 

 
 
 

GRUPO 4 
5º ANOS 

FUTSAL 
VOLEIBOL  

HANDEBOL 
BASQUETE 
CORRIDA 
XADREZ 

NATAÇÃO 

15 
15 
15 
15 

Todos  
4 
4 

MASC. / FEM. 
MISTO 

MASC. / FEM 
MASC. / FEM 
MASC. / FEM 
MASC. / FEM 
MASC. / FEM 

 
 
Art. 9º - As equipes masculinas poderão ser completadas por atletas do sexo feminino, no 

máximo duas (02) por equipe, nos grupos I, II, III e IV. 
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Parágrafo Único: As equipes jogarão contra todas do grupo e modalidade.  
 
Art. 10º -É obrigatória a participação, em pelo menos um período, de todos os atletas 

inscritos. 
 
Art. 11º - Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por aluno, 

para a manutenção do evento, podendo o aluno participar de qualquer modalidade 
de que inscrito previamente. 

 

 
 

TÍTULO VI – DA  REALIZAÇÃO: 
 

Art. 12º - Os Jogos Internos 2022 serão realizados de 16 a 19/08 (Abertura, eliminatórias, 
semifinais e finais). 

 

• Sobre o desfile das Agremiações: 
           - A equipe deverá apresentar-se às 7h:15min.- pontualmente - no local determinado para 
cada série. 
           - Cada equipe terá no máximo 2 minutos para desfilar. 
           - Cada equipe deverá ter no mínimo  10 componentes e no máximo 30componentes; 
           - Apresentar criatividade e originalidade; 
            - Deverá estar ligada ao tema e/ou ao esporte. A sonoplastia ficará por conta da 

equipe organizadora do evento. 
 

• Sobre a Identificação da equipe 

- A equipe que decidir pela confecção de camisetas, deverá observar que nela conste: 
→ Jogos Internos 2022 
→Tema: "PLENUS NO ESPORTE" 
→ Identificação da turma  
→ Logomarca do evento  
 

• Do critério de disputa 
 

- As competições serão feitas em quatro grupos distintos, divididos de acordo com a série, 
tendo cada grupo um campeão geral, sendo campeã a classe que somar o maior número 
de pontos.  
➢ 1° Grupo: 2ºs anos  
➢ 2° Grupo: 3ºs anos 
➢ 3° Grupo: 4º anos 
➢ 4º Grupo: 5º anos 

Observações: Todos os jogos não poderão terminar em empate. Critério de 
desempate será: pênalti, 7 metros, lance livre, 1/1(serão chamados dois alunos, um 
de cada equipe, eles terão uma chance de cobrança, se um acertar e o outro errar, 
encerra-se o jogo), etc. 
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TÍTULOVII –DAPREMIAÇÃO: 

 

Art. 13º - Serão premiados com um troféu, o primeiro lugar geral de cada grupo e só com uma 
única medalha para cada participante os 2º, 3º e 4º lugar geral por grupo; 

 

13.1 – Todos participantes inscritos receberão medalhas 
 

TÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO: 

* Comportamento da turma em sala de aula________ 0 a 10 pontos 

Obs.: 1- A pontuação em sala de aula será dada pelas professoras da turma. 
* Torcida mais organizada e animada ----------------------0 a 10 pontos 
 
2- As equipes, que se juntarão em específicas modalidades, terão a mesma pontuação 
para acrescentar na pontuação geral das mesmas.  
 
* Melhor Desfile das Agremiações  ------------ 1º lugar →  50 pontos 
              2º lugar →  30 pontos 
              3º lugar →  20 pontos 
                                                                        4º lugar → 10 pontos 
 

CORRIDAS e COBRANÇAS DE PÊNALTI 
 
*  1º lugar ----------------------------------------------------------      30 pontos 
*  2º lugar ----------------------------------------------------------      20 pontos             
*  3º lugar ----------------------------------------------------------      10 pontos 
*  4º lugar ----------------------------------------------------------      05 pontos 
 
 
 
VOLEI, XADREZ, BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL 
 
*  1º lugar ----------------------------------------------------------      50 pontos 
*  2º lugar ----------------------------------------------------------      40 pontos 
*  3º lugar ----------------------------------------------------------      30 pontos 
*  4º lugar ----------------------------------------------------------      20 pontos 
PARTICIPAÇÃO: 
COM DERROTA------------------------------------------------------   5 PONTOS 
COM VITÓRIA---------------------------------------------------------  8 PONTOS 
 

➢ CRITÉRIO DE DESEMPATE DAS PONTUAÇÕES DAS EQUIPES 

 
1. Gols pró(gols feitos nos jogos pela equipe) 
2. Gols contra(gols sofridos pela equipe) 
3. Saldo de gols - Exemplo: quando uma equipe faz 10 gols e sofre 2 gols, ela terá um 

saldo de 8 gols 
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TÍTULO IX  -  NORMAS DISCIPLINARES: 
 
Art. 14º - Toda competição, será regida pelo regulamento Oficial dos desportos. 
 
Obs.  Nas modalidades não convencionais, as regras serão aquelas adotadas durante as 

aulas de educação física, que poderão ser apresentadas no início das disputas. 
 
 
Art. 15º - 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. 
 
Art. 16º - Os representantes deverão apresentar os atletas à comissão organizadora para 

identificação até 10 minutos antes do início  do início do jogo. 
 
Art. 17° - Obrigatória a participação de todos os alunos/atletas inscritos por pelo menos 1 tempo 

do jogo.  
 
Art. 18º - Duração das partidas 

* Futsal masculino       -  1 tempo de 10 minutos (S e necessário, 15 minutos divididos 
em três períodos); 
* Futsal feminino          -  1 tempo de 10 minutos(Se necessário, 15 minutos divididos 
em dois períodos) 
 
* Handebol masculino  -  1 tempo de 10 minutos (S e necessário, 15 minutos divididos 
em três períodos); 
* Handebol feminino    -  1 tempo de 10 minutos(Se necessário, divididos em dois 
períodos) 
 
* Basquete masculino  - 1 tempo de 10 minutos (Se necessário, 15minutos divididos 
em três períodos); 
* Basquete feminino       -1 tempo de 10 minutos(Se necessário, 15minutos divididos 
em três períodos) 

  

 

As disputas de Corrida e Corrida de estafeta do 1º, 2º, 3º e 4º  Grupos terão caráter final. 
 

 
               * Voleibol misto        - 1 set de 15 pontos (O SET SE ENCERRA COM 15 PONTOS); 
                 * Final                    - 1 set de 25 pontos (O SET SE ENCERRA COM 25 PONTOS); 
     * Bandeirinha            - Melhor de 3 vitórias por jogo (TEMPO MAXIMO DE 5 
MINUTOS); 
  
             * Corrida  - revezamento entre os integrantes com necessidade de passar 

o bastão para o próximo componente ou cumprir as fases do 
trajeto(1º, 2º, 3º e 4º grupos). 
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Art. 19º - Critérios de desempate 
 
   FUTSAL / HANDEBOL / BASQUETE 
   1º - série de 3 pênaltis ,7 metros e lances livres. Caso permaneça empatados, terão 
cobranças alternadas tantas sejam necessárias, até surgir um vencedor.   
Parágrafo único – Quaisquer outras observações serão decididas pela Direção da Escola, Coordenação 

e Direção Geral do Evento.  

 

TÍTULO X – Divulgação da Tabela: 
 

A tabela dos Jogos Internos 2022 será divulgada no dia 25/07/2022. 
 

 

EQUIPE PLENUS COLÉGIO E CURSO 

 

 


