
 
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 
NORMAS GERAIS XXXIX JIDs 

 
Art. 1 – DAS FINALIDADES 

Os Jogos Internos têm como finalidade principal incentivar os participantes a vivenciar novas 
experiências nas áreas esportiva, social e cultural. O referido evento visa, ainda, contribuir para a formação integral 
dos participantes, evidenciando o exercício da cidadania e promovendo a socialização através de uma participação 
cristã.    

      
Art. 2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Só poderão participar dos JIDs os alunos regularmente matriculados no Colégio, aptos às aulas de 
Educação Física. 

2.2. As equipes deverão ser formadas de acordo com os seguintes grupos: 
1. GRUPO “A” 6º ANO – Manhã / Tarde 
2. GRUPO “B” 7º ANO – Manhã / Tarde 
3. GRUPO “C” 8º ANO – Manhã / Tarde 
4. GRUPO “D”            9º ANO – Manhã  
5. GRUPO “E” 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio 

2.3. As competições serão regidas pelas regulamentações oficiais de cada desporto, excetuando-se as 
adaptações aqui destacadas. 

2.4. A coordenação não se responsabilizará pela coincidência dos horários dos jogos para os alunos 
que estiverem em modalidades diferentes, exceto nas fases de cruzamentos, rodízios e finais. 

2.5. Os alunos que desejarem participar como árbitros, mesários, etc., nas competições esportivas, deverão 
procurar os coordenadores de cada modalidade, no mínimo (15) quinze dias antes da Abertura dos 
Jogos, para receberem as devidas orientações. 

2.6. Poderão participar, como técnicos, os membros da comunidade educativa Damas (alunos, ex-alunos, 
pais, funcionários, professores e religiosas). 

2.7. Todos os técnicos inscritos deverão estar identificados com a camisa da série e turma 
correspondentes e o crachá de identificação, fornecido pela coordenação. 

 REUNIÃO COM OS TÉCNICOS: 
      DIA: 10.04.2019 
      HORA: 19h30 
      LOCAL: Sala da 1ª série do Ensino Médio 
2.8. Somente serão admitidos aos recintos da competição dos Jogos Internos os alunos e técnicos 

inscritos previamente na ficha de inscrição geral e confirmados antes do início da partida. 
      PARÁGRAFO ÚNICO: Só será permitido um técnico, para confirmar e acompanhar os alunos em 

cada partida. 
2.9. As equipes das modalidades coletivas e/ou individuais serão constituídas por alunos da mesma turma. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso a turma não tenha o número mínimo suficiente de alunos para a 
formação de uma equipe, será autorizada a junção com mais uma 
turma da mesma série e turno, nos diversos esportes coletivos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não poderá haver mais de um time na mesma turma, assim como 
inscrições em outras equipes da mesma modalidade. 

2.10. A inserção de qualquer “MARCA” de time nos padrões (uniformes dos jogos) deve ser autorizado 
pelo representante legal da MARCA. 

2.11. Não podem, portanto, ser INSERIDO nas camisas (uniforme dos jogos) nomes de marcas oficiais 
tipo: ADIDAS, NIKE, PSG, BARCELONA, etc.  

2.12. As equipes deverão se apresentar para jogar com seus próprios uniformes (camisa, camiseta, bermuda 
de Ed. Física ou short, na mesma padronagem e cor, e meião, no futsal). As camisas e/ou camisetas 
deverão ser identificadas com a série/turma correspondente, com numeração na frente e atrás. 

2.13. Não será permitido o uso de fitas adesivas, de esparadrapos e/ou de similares na confecção das 
identificações e numerações das camisas. 

2.14. Não será permitido o uso de patrocínio de políticos, de bebidas alcoólicas, de motéis, de marcas de 
cigarros, de bares ou outros incompatíveis com a finalidade dos jogos e da comunidade escolar. 

2.15. Não será permitido o uso de apelidos e de desenhos pejorativos nos uniformes de jogo. 
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2.16. Não será permitido o uso de coletes do Colégio para uniformizar os times, a não ser para diferenciar 
as camisas para a competição, após o sorteio entre as equipes. 

2.17. Não será permitida a utilização de objetos sonoros e percussivos durante os jogos. 
 

Art. 3 – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas em formulários próprios, que estarão disponíveis no site do 

Colégio. 
3.2. O prazo de entrega da inscrição das modalidades será durante o seguinte período: 01.04 a 

08.04.2019. 
3.3. A inscrição estará efetivada quando do pagamento na coordenação de esportes da taxa de R$30,00 

(trinta reais), por aluno, a ser utilizada em benefício dos servidores carentes do Colégio Damas, na 
compra ou reforma de sua moradia. 

3.4. Os alunos poderão se inscrever em quantas modalidades desejarem, ressalvando o limite máximo, 
de acordo com as normas estabelecidas pelos desportos por jogo. 

3.5. O prazo de entrega da inscrição para o desfile será até 08.04.2019. 
LOCAL: Coordenação de turma 
 

Art. 4 – DAS MODALIDADES 
4.1. MODALIDADES COLETIVAS 

 Basquete     - Masculino e Feminino 
 Futsal - Masculino e Feminino 
 Voleibol - Masculino e Feminino 
 

4.2. MODALIDADES INDIVIDUAIS 
 Ginástica Rítmica - Feminino 
 Ginástica Artística - Masculino e Feminino 
 Judô - Masculino e Feminino 
 Natação - Masculino e Feminino 

 
Art. 5 – DO SISTEMA DE DISPUTA 

5.1. As competições dos grupos A, B, C e D, serão realizadas por sorteio entre os anos e turnos, saindo 
os vencedores de cada classe para a disputa de 1º e 2º lugares, e os segundos para a disputa de 3º e 
4º lugares. 

5.2. Não havendo o número mínimo para a formação das chaves, o sistema de disputa será o rodizio 
simples, tornando-se campeã a classe/turma que obtiver o maior número de pontos. 

5.3. As competições e o sistema de disputa do grupo E serão realizados separadamente, por ano, 
classificando-se os 1ºs lugares para uma disputa final entre os anos. 

5.4. O sistema de disputa, nos desportos individuais, será definido nas normas técnicas de cada 
desporto. 

5.5. Nos grupos A, B, C e D, a participação dos alunos inscritos será obrigatória em todos os jogos da 
fase classificatória inscritos na súmula de cada partida. 

5.6. Se o sistema da competição for o rodízio, todos os alunos inscritos na súmula deverão participar 
de, pelo menos, um tempo completo durante toda competição. 

5.7. No grupo E, a participação/substituições será(ão) livre(s) na organização das equipes inscritas em 
cada partida. No entanto, a equipe, em cada jogo, só poderá inscrever, na súmula, 12 jogadores, no 
máximo. 
 

Art. 6 - DAS NORMAS TÉCNICAS    
6.1. BASQUETE (GRUPOS A, B, C e D) 

a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 05 (cinco) alunos, e, no máximo, 15 (quinze) por 
jogo. 

b) As partidas serão realizadas em três tempos de 5 minutos corridos. 
c) Todos os alunos inscritos na súmula deverão ter participado de, no mínimo, um tempo 

completo da partida; caso contrário, perderão os pontos do jogo durante a fase classificatória. 
Em caso de rodízio na chave, observar o item 5.6 do regulamento. 

d) Das disputas de 1º ao 4º lugar, as partidas serão realizadas em um único tempo de 15 minutos, 
com as substituições livres de acordo com a regulamentação oficial. 
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6.1.1. BASQUETE (GRUPO E) 
a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 05 (cinco) alunos, e, no máximo, 15 (quinze) por 

jogo. 
b) Todas as partidas serão realizadas em um único tempo de 15 minutos. 
c) As substituições serão livres para cada equipe, de acordo com a regulamentação oficial. 
d)  O número de alunos inscritos para cada partida na súmula de jogo será de, no máximo, 12 

alunos. 
e) Na decisão de 1º e 2º lugares, será permitido um único pedido de tempo. 

 
6.1.2. BASQUETE (GRUPOS A, B, C, D e E) 

a) Contagem de pontos:  
Vitória                          2 pontos 
Derrota                         1 ponto 
Não comparecimento    0 ponto 

b) Critérios de desempate na fase classificatória: 
1. Confronto direto entre duas equipes; 
2. Três ou mais equipes: 

2.1 – maior saldo de cestas, nos jogos entre as equipes envolvidas; 
2.2 – maior saldo de cestas average, nos jogos entre as equipes envolvidas. 

3. Sorteio. 
  

6.2. VOLEIBOL (GRUPOS A, B, C e D) 
a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 06 (seis) alunos, e, no máximo, 18 (dezoito) alunos 

por jogo. 
b) As partidas serão realizadas em um único set de 21 pontos. 
c) As substituições deverão ser efetuadas obrigatoriamente quando o placar chegar ao sétimo e 

décimo quarto ponto. 
d) Todos os alunos inscritos na súmula deverão ter participado, ao término do jogo, no mínimo 

de uma substituição completa; caso contrário, perderão os pontos durante a fase 
classificatória. Em caso de rodízio na chave, observar o item 5.6 do regulamento. 

e) Das disputas de 1º ao 4º lugar, as partidas serão realizadas em um único set de 21 pontos, 
com as substituições livres de acordo com a regulamentação oficial. 

f) É obrigatório o saque por baixo, nos grupos A e B. 
g) Nos grupos A e B, as linhas limítrofes da quadra serão diminuídas em 2 (dois) metros, no 

comprimento e na largura. 
h) Apenas na decisão de 1º e 2º lugares será permitido um único pedido de tempo. 
i) É obrigatório o uso do tênis e meias ou meião da mesma cor. 

 
6.2.2. VOLEIBOL (GRUPO E) 

a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 06 (seis) alunos, e, no máximo, 18 (dezoito) alunos 
por jogo. 

b) O número de alunos inscritos para cada partida na súmula de jogo será de, no máximo, 12 
alunos. 

c) As partidas serão realizadas em um único set de 21 pontos. 
d) As substituições serão livres para cada equipe, de acordo com a regulamentação oficial. 
e) Nas disputas de 1º ao 4º lugar, as partidas serão realizadas em um único set de 25 pontos, 

com as substituições livres, de acordo com a regulamentação oficial 
f) Apenas na decisão de 1º e 2º lugares será permitido um único pedido de tempo. 
g) É obrigatório o uso do tênis e meias ou meião da mesma cor. 

 
6.2.3. VOLEIBOL (GRUPOS A, B, C, D, E) 

a) Contagem de pontos 
          Vitória                         2 pontos 
          Derrota                        1 ponto 
          Não comparecimento   0 ponto 
b) Critérios de desempate: 
         -  maior saldo de pontos average, na fase (entre as equipes) 
         -  sorteio 
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c) ALTURA DA REDE 
GRUPO  “A” 2,10m - Masculino e Feminino 
 “B” 2,10m - Masculino e Feminino 
 “C” 2,20m - Masculino e Feminino 
 “D” 2,24m - Masculino e Feminino 
 “E”  2,24m 

 
- Masculino e Feminino 

6.3. FUTSAL (GRUPOS A, B, C e D) 
a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 5 (cinco) alunos, e, no máximo, 15 (quinze) alunos 

por jogo. 
b) As partidas serão realizadas em três tempos de 5 minutos corridos. 
c) Todos os alunos inscritos na súmula deverão ter participado de, no mínimo, um tempo 

completo da partida; caso contrário, perderão os pontos do jogo durante a fase classificatória. 
Em caso de rodízio na chave, observar o item 5.6 do regulamento. 

d) Nas decisões de 1º e 4º lugares, as partidas serão realizadas em um único tempo de 15 
minutos, com substituições livres, de acordo com a regulamentação oficial. 

e) É obrigatório o uso de meião, da mesma cor, não sendo permitido o uso de meia soquete. 
f) Na decisão de 1º e 2º lugares, será permitido um único pedido de tempo. 
g) Não será permitida a utilização de chuteira society. 

 
6.3.1. FUTSAL (GRUPO E) 

a) Cada turma poderá inscrever, no mínimo, 5 (cinco) alunos, e, no máximo, 15 (quinze) alunos 
por jogo. 

b) Todas as partidas serão realizadas em um único tempo de 15 minutos. 
c) As substituições serão livres para cada equipe, de acordo com a regulamentação oficial.  
d) O número de alunos inscritos para cada partida na súmula de jogo será de, no máximo, 12 

alunos. 
e) É obrigatório o uso de meião, da mesma cor, não sendo permitido o uso de meia soquete. 
f) Na decisão de 1ª e 2ª lugares, será permitido um único pedido de tempo. 
g) Não será permitida a utilização de chuteira society. 

 
6.3.2. FUTSAL (GRUPO A, B, C, D e E) 

a) Contagem de pontos, por jogo 
a) Vitória normal 3 pontos 
b) Empate com gols 2 pontos 
c) Empate sem gols 1 ponto 
d) Derrota 0 ponto 

    
b) Cartões: serão acumulativos ao longo da competição 
                    dois amarelos – suspensão automática da próxima partida 
                    um vermelho – suspensão automática da próxima partida 
c) Critérios de desempate 
 Entre 03 (três) equipes 
    Maior número de vitórias  
    Maior saldo de gols                  
    Maior número de gols marcados 
    Menor número de gols sofridos 
    Gol average 
    Menor número de cartões amarelos 
    Menor número de cartões vermelhos 
    Sorteio 
 Entre 02 (duas) equipes 
    Confronto direto 
    Maior número de vitórias  
    Maior saldo de gols                  
    Maior número de gols marcados 
    Menor número de gols sofridos 
    Gol average 
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    Menor número de cartões amarelos 
    Menor número de cartões vermelhos 
    Cobrança de pênaltis 
 

6.4. GINÁSTICA RÍTMICA 
a) A competição será realizada em apenas 01 etapa para todos os grupos (A, B, C, D e E) 
b) Visando a uma maior participação, a competição será realizada em dois níveis distintos: 

6.4.1. INICIANTES E INICIADAS – As ginastas participarão apenas e tão somente em um 
destes níveis, de acordo com seu nível técnico.  
a) Uniforme  

       Para as apresentações, as roupas deverão ser adequadas para a GR (malhas e/ou 
uniforme da Educação Física). As ginastas do conjunto devem estar com uniformes 
iguais.  

 Para as provas de conjunto, cada turma poderá inscrever 1 (uma) equipe, composta 
por, no mínimo, 4 (quatro) e , no máximo, 6 (seis) ginastas.  

b) Premiação  
Serão premiadas as alunas que obtiverem a primeira, a segunda e a terceira colocações 
em cada grupo.  
 

6.4.1.1. NÍVEL DE INICIADAS  
       Os grupos participantes poderão fazer inscrição para competir em prova individual e/ou 
de conjunto, com as seguintes características:  

6.4.1.1.1. Série individual – mãos livres (grupos A, B, C e D);  
– arco (grupo E)  

       OBS.: nesta prova, poderão participar um máximo de 5 ginastas, porém as três  
melhores notas serão computadas para efeito de classificação.  

6.4.1.1.2. Série de conjunto – mãos livres (todos os grupos)  
   OBS.: nesta prova, cada grupo poderá inscrever apenas 1 equipe, que deverá ser 

composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 6 (seis) ginastas, que farão 
a apresentação. Será permitido unir ginastas de turmas diferentes, desde que 
sejam da mesma série e turno.  

a) Composição das notas  
– As notas serão atribuídas atendendo aos seguintes critérios: valor técnico (VT), 
valor artístico (VA) e execução (EX), considerando os grupos de participantes, 
individuais e conjuntos.  
 

Grupo A e B 

VT – Serão contadas as 6 (seis) melhores 
dificuldades, num total máximo 

 
2,00 

VA – Valor máximo (coreografia de base e 
música) 

 
6,00 

EX – Execução da série 10,00 
                       Nota máxima 18,00 

 

Grupo C e D 

VT – Serão contadas as 8 (oito) melhores 
dificuldades, num total máximo 

 
3,00 

VA – Valor máximo (coreografia de base e 
música) 

 
8,00 

EX – Execução da série 10,00 
                       Nota máxima 21,00 

 

Grupo E 

VT – Serão contadas as 10 (dez) melhores 
dificuldades, num total máximo 

 
4,00 

VA – Valor máximo (coreografia de base e 
música) 

 
10,00 

EX – Execução da série 10,00 
                       Nota máxima 24,00 
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b) Duração das séries – a duração das séries de cada prova será a seguinte:  
– conjunto: 2’ a 2’30”  
– individual: 1’ a 1’30”  

c) Acompanhamento musical – apenas músicas orquestradas serão aceitas durante as 
provas.  

ATENÇÃO: TRAZER O PENDRIVE DA SUA SÉRIE NO PONTO. 
 

6.4.1.2. NÍVEL INICIANTES:  
1. As provas para iniciantes serão simples, apresentando, como característica básica, o 

seguinte:  
- Movimentos isolados:  
. escala;  
. vela com sapinho e passagem;  
. chassé, passo e salto espacate (escala no ar); 
. flexão de coluna na flexão de joelhos; 
. pivot (pirueta) em passe; 
. equilíbrio com perna livre a frente (90º); 
. pé na mão ao lado; 
. salto estendido com giro (pirulito); 
. equilíbrio avião; 
. equilíbrio em passe. 

2. Nesta prova, um máximo de 5 (cinco) ginastas poderão participar. No entanto, apenas as três 
melhores notas serão computadas para efeito de classificação.  

3. As ginastas inscritas na prova de movimentos isolados deverão executar os 10 (dez) 
movimentos listados acima, que serão avaliados pela equipe de arbitragem.  

4. O julgamento levará em consideração a execução de cada movimento, tendo, como valor 
mínimo, 1 e, no máximo, 5, para cada um dos movimentos isolados. 

 
   
 

6.5. GINÁSTICA ARTÍSTICA 
• A competição será realizada em apenas uma etapa, com as seguintes divisões: 

 
 

6.5.1. Nível  A – (Feminino – 4 aparelhos) 
          
           Para participar do nível “A”, a atleta terá de cumprir com no mínimo 70% do regulamento de cada aparelho, 
com exceção do solo.  
 

1. SALTO SOBRE A MESA 

Altura da mesa: 
1,10m ou 1,20m 

    Reversão para frente (Grupo 1) com trampolim 
Nota D = 5,00 
Nota E = 10,00 

2 Saltos 
NF =  Nota do Melhor Salto 

                Reversão para frente com mini trampling 
Nota D = 2,00 
Nota E = 10,00 
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2. BARRAS PARALELAS ASSIMÉTRICAS 

Série 1 
 
Nota máxima = 11.00 

D  5.00 
E  6.00 

1. Subida de oitava à força 1,00 
2. Lançamento com pernas unidas 0,50 
3. Giro de quadril 1,00 
4. Subida grupada ao apoio dos pés 0,50 
5. Balanço para frente 0,50 
6. Balanço para trás 0,50 
7. Balanço para frente 0,50 
8. Saída atrás do barrote 0,50 

 

Série 2 
 
Nota máxima = 12.00 

D  6.00 
E  6.00 

1. Kipe ao apoio facial 1,50 
2. Lançamento com pernas unidas acima da horizontal 0,50 
3. Giro de quadril para trás 1,00 
4. Subida grupada ao apoio dos pés 0,50 
5. Oitavão 1,50 
6. Saída – sublançamento para frente com pernas unidas ou afastadas 1,00 

 

Série 3 
 
Nota máxima = 13.00 

D  7.00 
E  6.00 

1. Kipe ao apoio facial 1,00 
2. Lançamento com pernas unidas acima da horizontal 1,00 
3. Giro de quadril para trás 1,00 
4. Lançamento para trás ao balanço e kipe ao apoio facial 1,00 
5. Subida grupada ao apoio dos pés ou giro de sola 1,00 
6. Kipe ao apoio facial 1,00 
7 Saída – sublançamento para frente com pernas unidas ou afastadas 1,00 

3. TRAVE DE EQUILÍBRIO 

Série 1 
 
Nota máxima = 11.00 

D  5.00 
E  6.00 

1. Entrada Livre – SEM VALOR X 
2. Posição inicial do giro + equilíbrio sobre um pé em ½ ponta 2” 

(passé) 0,50 

3. Salto galope ou tesoura 1,00 
4. Salto grupado 1,00 
5. Equilíbrio facial – avião 0,50 
6. Parada de mãos (não é necessário chegar na vertical) 1,00 
7. Saída – Rodante 1,00 
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Série 2 
 
Nota máxima = 12.00 

D  6.00 
E  6.00 

1. Entrada livre – SEM VALOR X 
2. Giro de 180 graus sobre um pé 0,50 
3. Salto galope + salto grupado 1,00 
4. Equilíbrio facial – avião 1,00 
5. Parada de mãos chegando na vertical 1,00 
6. Reversão lateral – Estrela/roda 1,50 
7. Saída – Reversão para frente 1,00 

 

Série 3 
 
Nota máxima = 13.00 

D  7.00 
E  6.00 

1. Entrada em Esquadro com afastamento lateral das pernas 1,00 
2. Giro de 180 graus sobre um pé 0,50 
3. Salto em grande afastamento antero posterior das pernas (leap)  1,00 
4. Sissone ou espacato + salto grupado 1,00 
5. Equilíbrio facial - avião 0,50 
6. Reversão lenta para trás 1,00 
7 Reversão lateral – Estrela/roda 1,00 
8 Saída – mortal grupado ,para frente 1,00 

 

4. SOLO 

Série 1 
 
Nota máxima = 11.00 

D  5.00 
E  6.00 

1. Rodante + Flic 1,00 
2. Reversão para frente alternada ou com chegada simultânea dos 

pés 1,00 

3. Reversão lenta para trás / ponte para trás 1,00 
4. Salto em grande afastamento antero posterior das pernas (leap) 1,00 
5. Salto em grande afastamento lateral das pernas (jump) 1,00 

  

Série 2 
 
Nota máxima = 12.00 

D  6.00 
E  6.00 

1. Rondante + Flic + Flic + salto estendido 1,00 
2. Reversão alternada + reversão com chegada simultânea dos pés 1,00 
3. Mortal para frente grupado 1,00 
4. Estrela sem mãos 1,00 
5. Passagem de dança – 2 saltos, 1 deles em grande afastamento 

anteroposterior das pernas 1,00 

6. 2 saltos diferentes em grande afastamento lateral e ou 
anteroposterior das pernas (jump) 1,00 
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Série 3 
 
Nota máxima = 13.00 

D  7.00 
E  6.00 

1. Sequencia acrobática para trás com mortal 2,00 
2. Reversão alternada + reversão com chegada simultânea dos pés 1,00 
3. Mortal para frente grupado 1,00 
4. Estrela sem mãos ou reversão para frente sem mãos 1,00 
5. Passagem de dança – 2 saltos diferentes, um deles em grande 

afastamento anteroposterior das pernas 1,00 

6. 2 Saltos diferentes em grande afastamento lateral e/ou 
anteroposterior das pernas (jump) 1,00 

 
  

6.5.2. NÍVEL B – FEMININO E MASCULINO 
 
1. SOLO – Série de, no mínimo, 10 elementos (pista) 
 
 Cada classe poderá inscrever quantos alunos desejar, no nível B, e seis no nível A (máximo). 
 As alunas que se inscreverem para participar do nível A não poderão competir no nível B, e vice-versa. 
 Os uniformes a serem utilizados pelas alunas deverão ser característicos da ginástica artística para nível A. 

Para o nível B, o uniforme poderá ser: fardamento de educação física, como também o padrão dos jogos ou 
roupa característica da modalidade. 

 A ordem de apresentação e os respectivos horários serão estabelecidos no dia do congresso técnico. 
 
 Premiação 

1. Nível A – por aparelho (1º, 2º e 3º lugares) por grupo                        
                                                                                         
2. Nível B – 1º, 2º e 3º, por grupo 

 
6.6. JUDÔ 

DATA: 29.04.2019 – Grupos: A e B 
              30.04.2019 – Grupos: C, D e E 
HORA: 19h              

a) A equipe poderá inscrever quantos alunos desejar. 
b) Os alunos inscritos serão separados por categoria de peso, em cada grupo, de acordo com a faixa 

etária.     
Infantil - 10, 11 e 12 anos - Nascidos em 2007/2008/2009 
Pré-juvenil - 13 e 14 anos - Nascidos em 2005/2006 
Juvenil - 15 a 17 anos - Nascidos em 2002/2003/2004 

 
c) Na categoria absoluta, só poderão participar as categorias pré-juvenil e juvenil. 
d) Os nascidos em 2001 (se houver) só poderão participar na categoria absoluta (2001). 
e) A composição será realizada pelo sistema de eliminatória simples. 
f) A classificação será feita separadamente, por grupo e sexo, com a seguinte pontuação: 

1º lugar               9 pontos 
2º lugar               7 pontos 
3º lugar               6 pontos 
4º lugar               5 pontos 

5º lugar               4 pontos 
6º lugar               3 pontos 
7º lugar               2 pontos 
8º lugar               1 ponto 

 
g) Na categoria absoluta, a pontuação será contada em dobro. 
h) A pesagem será feita 2 dias antes da competição. 

24 e 25 de abril (manhã) para todos os grupos no horário do recreio (10h30 às 11h).  
24 e 25 de abril (tarde) para todos os grupos no horário do recreio (15h45 às 16h15). 
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6.7. NATAÇÃO  
INSCRIÇÕES 

6.7.1. A inscrição do aluno deverá ser feita em formulário próprio, distribuído pelo CED. 
6.7.2. Cada turma poderá inscrever até 6 alunos, por prova, em cada gênero (masc./fem.). 
6.7.3. Cada turma poderá inscrever até 4 reservas, ficando a participação confirmada no 

evento até 30min antes do início da competição. 
6.7.3.1. Será de extrema responsabilidade do aluno confirmar a sua participação, bem como a 

do reserva. 
6.7.3.2. NÃO SERÁ ACEITA a inscrição ou substituição após o prazo citado não, sendo 

considerada, após esse prazo, a ausência do atleta (falta). 
6.7.3.3. Cada representante de turma só poderá inscrever uma equipe de revezamento 

fem./masc./mista. 
6.7.3.4. As provas acontecerão em caráter final, sendo pontuados apenas os 8 (oito) melhores 

colocados, seguindo a seguinte pontuação – 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1. 
 

6.7.4. A confirmação da inscrição terá de ser feita, obrigatoriamente, em 2 momentos: 
• Dia: 24 de abril de 2019 
  Grupos: A, B e C (manhã e tarde)  
  Local: Coordenação de turma  
 
• Dia: 25 de abril de 2019  
  Grupos: D e E (manhã) 
  Local: Coordenação de turma 

   
 DIA: 29 DE ABRIL DE 2019 
 HORA: 19h 
 INÍCIO DA COMPETIÇÃO PARA OS GRUPOS C, D e E  
 

                    DIA: 30 DE ABRIL DE 2019 
 HORA: 19h 
 INÍCIO DA COMPETIÇÃO PARA GRUPOS A e B 

 
6.7.5. Cada aluno poderá participar de quantas provas ele desejar. 
6.7.6. A fusão de turmas será permitida desde que respeite os critérios estabelecidos, informando-nos 
previamente. 
6.7.7. Sobre os reservas – todos que estiverem na relação de inscritos automaticamente serão 
reservas na modalidade natação respeitando apenas o horário estabelecido para as devidas trocas 
6.7.8. Sobre os revezamentos: as saídas acontecerão na cabeceira do bloco utilizando a plataforma de 
saída. Na cabeceira oposta em uma área previamente marcada (área de saída do revezamento) tendo as 
mesma dimensões da cabaceira oposta. 

 
6.7.9. DAS VESTIMENTAS OBRIGATÓRIAS 

Para o público feminino, é obrigatório o uso de touca e maiô; já para o masculino, são 
obrigatórios sunga, bermuda FastSkin ou bermuda térmica. Não será permitido o uso de 
vestimentas de 2 peças (ex.: sunquíni, etc.) e, para o masculino, bermudas de pano ou estilo 
surfe. 

 
6.7.10. DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

Será constituída uma junta disciplinar composta por árbitro geral, árbitro de partida e coordenação 
dos JIDs para julgar os casos procedentes de dúvida. 

 

6.7.11.  DAS PROVAS 
GRUPOS PROVAS DISTÂNCIAS REVEZAMENTOS 
A e B LIVRE E PEITO 25m 4 X 25m LIVRE (FEM., MASC. 

E MISTO) 
C, D e E LIVRE E PEITO 50m 4 X 50m LIVRE (FEM., MASC. 

E MISTO) 
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6.7.12. PREMIAÇÃO 
a) Serão conferidas medalhas para os 3 (três) primeiros colocados nas provas individuais e 

revezamentos. 
b) A premiação respeitará a divisão por grupos – A, B, C, D e E, independente da faixa etária. 

Ex.: Grupo A – 1ª / 2ª / 3ª        Grupo B – 1ª / 2ª / 3ª           ...  
c)  Todos os atletas deverão estar com o uniforme do seu grupo ou da escola, ficando proibida a 

ida ao pódio sem a devida vestimenta. 
  

6.7.13. PONTUAÇÃO 
a)  Será feita do 1º ao 8º lugar, com os seguintes pontos: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
b) O grupo campeão será conhecido através da contagem do somatório dos pontos de todas as 

provas (masculina, feminina e revezamentos). 
 

Art. 7 – DO CERIMONIAL DE ABERTURA 
7.1. DESFILE 

a) As turmas, para efeito das apresentações, serão agrupadas por ano e representadas pelos seguintes 
pelotões: 
6os anos manhã/tarde 
7os anos manhã/tarde 
8os anos manhã/tarde 
9ºs anos manhã 
1ª série do Ensino Médio  
2ª série do Ensino Médio  
3ª série do Ensino Médio  

b) As representações serão constituídas de  32 (trinta e dois) alunos. 
c) Será obrigatório o uso do mastro para colocação da bandeira de sua série. Esse mastro deverá 

medir 0,80cm x 1,10m, para poder participar do desfile de abertura. 
d) Na confecção da bandeira, faz-se necessário identificar o ano e a turma do aluno, diferenciando, 

assim, da bandeira oficial da escola. 
e) Para o desfile, será obrigatório o uso da calça comprida. 
f) Será facultativa a utilização de acessórios/adereços/maquiagens. 
g) O cartel e o mastro serão oferecidos pela coordenação de esportes. 
h) No cerimonial de abertura, a participação é obrigatória para todas as representações inscritas nos 

Jogos Internos; caso contrário, não poderão participar das competições. 
 
Art. 8 – DAS CLASSIFICAÇÕES 

a) As classificações obtidas pelas representações participantes do XXXIX JIDs receberão as seguintes 
pontuações: 
DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS / COLETIVAS 

1º lugar          100 pontos 
2º lugar           80 pontos 
3º lugar           70 pontos 
4º lugar           50 pontos 

5º lugar                  40 pontos 
6º lugar                  30 pontos 
7º lugar                  20 pontos 
8º lugar                  10 pontos 

 
Art. 9 – DAS PREMIAÇÕES 
             a)  Serão entregues troféus às classes que obtiverem os seguintes títulos: 
                   - campeões dos grupos A, B, C, D e E; 
                   - campeão geral do XXXIX JIDs. 

b) Serão entregues medalhas às classes que obtiverem o 1º, 2º e 3º lugares nas competições. 
 
 
Art. 10  – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

   10.1.  As equipes que não comparecerem com o número mínimo de alunos e não cumprirem o 
Art. 2, item 2.10, deste regulamento, perderão os pontos da referida partida, porém 
permanecerão na competição. Caso haja reincidência de qualquer situação destacada 
anteriormente, a equipe será automaticamente eliminada da competição, e seus 
resultados anteriores, anulados.  
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                  10.2.  Haverá uma tolerância de 10 minutos para o início do 1º jogo da rodada.  Passado esse tempo, 
a(s) equipe(s) que não comparecer(em) sofrerá(ão) W.O. 

10.3. Não haverá tolerância do tempo acima mencionado para o início dos demais jogos da 
rodada. 

10.4. Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas durante o evento. 
10.5. O aluno e a equipe que forem identificados participando de forma irregular, ferindo os 

princípios do bem comum, serão automaticamente afastados de todas as competições e 
encaminhados ao Serviço de Orientação Educacional da escola. 

10.6. Os relatórios das coordenações técnicas de cada modalidade serão analisados pela 
Coordenação Geral e/ou disciplinar. 

10.7. Será formada uma comissão disciplinar constituída por coordenadores e professores da 
escola, indicados pela Direção Geral. 

10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral dos jogos e ouvidos pela 
coordenação esportiva e Direção Geral da escola. 
 

 
Recife, 29  de março  de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Marcos Ramalho 
Coordenador 

 

Ana Roberta 
Coordenadora 

 

Ir. Socorro Freire 
Coordenadora Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
"FRATERNIDADE E POLITÍCAS PÚBLICAS" 

 
LEMA DA CAMPANHA 

   “SERÁS LIBERTADOS PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA” (Is.1,27) 
 


