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REGULAMENTO DOS JOGOS 2022 - ESCOLAS PARCIAIS

Apoio:

● Secretaria Municipal de Esportes.

● Secretaria Municipal de Comunicação.

● Secretaria Municipal de Saúde.

● Secretaria Municipal de Gabinete Institucional
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TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Jogos Escolares Municipais - JEM é destinado exclusivamente para os alunos matriculados

na Rede Municipal de Educação.

Tem como objetivo vivenciar modalidades esportivas, socializar e incentivar a prática.

Essa etapa dos jogos é de exclusividade das escolas com período regular.

TÍTULO II - INSCRIÇÃO

O período de inscrição é de 28/09/2022 a 06/10/2022, a ficha de inscrição deverá ser

entregue na Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço:

mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br. Não serão aceitas fichas de inscrições após a data

prevista.

TÍTULO III - MODALIDADES:

● Futsal;

● Queimada;

● Atletismo:

-Salto em distância;

-Corrida 100m.

TÍTULO IV - FORMAÇÃO DA EQUIPE:

Cada escola criará seu critério de seleção para a formação da equipe que representará sua

escola.

● Modalidades coletivas:

- Modalidade Futsal: com dez alunos, nascidos de 2010 a 2013.

- Modalidade Queimada masculino: dez alunos, nascidos de 2010 a 2013.

- Modalidade Queimada feminino: dez alunas, nascidas de 2010 a 2013.

● Modalidades individuais:

mailto:mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br
mailto:ensinofundamentalpgua@gmail.com
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- Atletismo: dez alunos nascidos de 2010 a 2013 (cinco meninas e cinco meninos):

- Corrida 100m: três meninas;

- Corrida 100m: três meninos;

- Salto em distância: duas meninas;

- Salto em distância: dois meninos.

Cada aluno poderá participar de apenas uma modalidade, pois os jogos acontecerão

simultaneamente na primeira fase.

TÍTULO V - CRONOGRAMA:

Abertura: 20/10/2022, às 9h, no Complexo Esportivo Fernando Charbub Farah.

As escolas estarão divididas em 4 grupos: Grupos A, B e C com três escolas e o Grupo D

com quatro escolas. O melhor classificado de cada modalidade de futsal, queimada e atletismo,

classifica-se para a próxima etapa.

Chave A

Escolas do Campo

24/10/2022
8h30

Escola Almirante

Escola Maria José

Chave B

Escola Luiz Vaz de Camões

25/10/2022
8h30

Escola Iracema

Escola Berta

Chave C

Escola Joaquim

26/10/2022
8h30

Escola Tiradentes

Escola Mirian
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Chave D

Escola Eloina

27/10/2022
8h30

Escola José de Anchieta

Escola Manoel

Escola Nazira

A segunda etapa (finais) será eliminatória simples, onde os classificados das chaves A e B

se enfrentam e os classificados das chaves C e D da mesma forma. Classificam-se para a fase final

os dois vencedores, onde ambas as fases acontecem no mesmo dia.

31/10/2022

8h30

Futsal

01/11/2022

8h30

Queimada Feminino

03/11/2022

8h30

Queimada Masculino

04/11/2022

8h30

Atletismo

Encerramento: 08/11/2022, às 9h no Complexo Esportivo Fernando Charbub Farah.

TÍTULO VI - REGRAS:

Futsal:

O jogo será realizado em quadra sintética, medindo 10m x 20m.

Todas as equipes da fase de grupos jogam com todas as equipes do seu grupo. O jogo de

futsal é destinado aos meninos, existindo a possibilidade de se inscrever no máximo duas meninas

para compor o time. Em hipótese nenhuma poderá haver o acréscimo ou a substituição de alguém

que esteja fora da lista de inscrição.

Regras:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL

- O jogo será com dois tempos de dez minutos, tendo cinco jogadores, sendo um para gol, para

início da partida.

- A partida deverá iniciar com um chute de bola parada, do centro do campo, pelo time que vencer

no sorteio por cara ou coroa. O time adversário não deverá aproximar-se da bola, até que o

pontapé inicial seja dado. Após a marcação de um gol, a equipe perdedora terá direito a dar o

pontapé inicial.

- Um gol será conquistado quando a bola atravessar o espaço entre os postes da trave, sem ser

arremessada, socada ou carregada com as mãos.

- Quando a bola estiver fora de campo, o jogador que reiniciar a partida deverá fazê-lo, chutará ou

arremessará a bola, desde o ponto da linha lateral em que deixou o terreno de jogo, numa direção

tal que forme um ângulo reto com a linha lateral.

- Caso a bola vá para trás da linha de fundo, se um jogador ao qual o gol pertence tocar a bola

primeiramente, um jogador do seu lado terá direito a dar um tiro livre da linha de fundo do ponto

oposto, onde a bola deverá ser tocada. Se um jogador adversário tocar a bola primeiramente, um

jogador do seu lado terá direito a dar um tiro livre, de um ponto situado fora da linha de fundo,

oposto ao local onde a bola é tocada.

- As substituições são ilimitadas.

- Faltas serão aplicadas em qualquer irregularidade ou agressão que o árbitro entenda como

desleal. Será cobrada com dois lances.

- O time vencedor marcará três pontos, se empatar, cada um ganha um ponto. Classifica-se para a

próxima etapa (finais) a equipe que fizer o maior número de pontos, caso haja empate, passará

para a próxima etapa a equipe que mais gols marcou. Ainda existindo o empate, as duas equipes

partem para uma disputa de pênaltis, onde terão direito a cinco cobranças de cada lado. Quem

mais marcar pontos está classificado.

Queimada

- O jogo será de dois tempos de dez minutos ou até a eliminação de todos os participantes de uma

das equipes.

- Medidas para o campo 10m x 20m.

- Um aluno será o capitão do jogo, o qual ficará do lado oposto ao seu time e o mesmo não possui

vidas;
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- Nenhum jogador poderá sair da área de jogo, podendo ser eliminado se existir uma sequência.

Caso um aluno invada o campo da equipe adversária, não será considerado como ataque.

- Cada aluno queimado deve se direcionar ao seu capitão com a posse da bola. Após isso, fica a

critério da equipe quem deverá colocar a bola em jogo. (Todos queimam).

- O aluno é queimado quando a bola pega em qualquer parte do seu corpo e cai no chão, salvo

aquele que segurar a bola e não deixar a mesma cair. Quicou no chão, não queima.

- Ganha o jogo a equipe que eliminar todos os atletas da equipe adversária ou ao término do

tempo. Ganha a equipe que queimar mais adversários.

- O time vencedor marcará três pontos, se empatar cada um ganha um ponto. Classifica-se para a

próxima etapa a equipe que fizer mais pontos.

- Critérios para desempate:

1°: Quem queimar mais alunos, de todos os jogos do dia;

2°: A equipe que menos for queimada;

3°: Uma nova partida de sete minutos corridos entre as equipes que estiverem empatadas.

Atletismo:

Corrida de 100m: meninos competem separados das meninas. Serão três baterias (A,B e

C) classificatórias. Um atleta de cada escola. Os três atletas que chegaram primeiro das baterias A,

B e C, largaram na bateria D, e os que chegaram em segundo nas baterias A, B e C largam na

bateria E, classificam-se para a final do dia os dois primeiros da bateria D e E.

Na final do dia, os quatro atletas classificados competem numa única bateria (F), sendo

que o primeiro lugar marca três pontos, o segundo lugar marca dois pontos e o terceiro marca um

ponto.

Salto em distância: meninos competem separados das meninas. O atleta percorre uma

pista com comprimento trinta metros aproximadamente, para adquirir velocidade e saltar em uma

caixa de areia , com aproximadamente sete(7) metros de comprimento. Cada atleta terá direito a 3

saltos. Sendo selecionado o melhor salto. Os três atletas que tiverem os melhores saltos se

classificarão para a fase final do dia.

Na fase final do dia, os saltos zeram e duas novas chances serão oportunizadas, sendo que

será considerado apenas o melhor salto.

O atleta que tiver o melhor salto marcará três pontos, o segundo melhor salto marcará dois pontos
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e o terceiro marcará um ponto.

Para a fase final, haverá a soma de pontos das duas modalidades de atletismo (corrida e

salto em distância). A escola que maior número de pontos tiver na fase do grupos estará

classificada com toda a sua equipe de atletismo para a fase final.

Havendo empate, classifica-se o ganhador da corrida.

TÍTULO VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Cada escola terá a responsabilidade de identificar seus alunos com uniformes e adereços

exclusivos: coletes, crachás, pompons, bexiga, entre outros.

Classificação Geral: será somado todos os pontos de todas as modalidades para a

classificação geral dos jogos. Caso haja empate, o critério será de quem mais fez gols. Caso ainda

persista o empate, o desempate ocorrerá pelo número de alunos “queimados” na modalidade

feminina.
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FICHA DE INSCRIÇÃO - FUTSAL

INSTITUIÇÃO:

Nº ALUNOS NASC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSÁVEL:

______________________________           ___________________________________
Nome                                                                      Assinatura

PARANAGUÁ, _____ DE OUTUBRO DE 2022

OBS: O período de inscrição é de 28/09/2022 à 06/10/2022, e deverá ser entregue na
Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço
mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO - QUEIMADA MASC.

INSTITUIÇÃO:

Nº ALUNOS NASC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSÁVEL:

______________________________           ___________________________________
Nome                                                                      Assinatura

PARANAGUÁ, _____ DE OUTUBRO DE 2022

OBS: O período de inscrição é de 28/09/2022 à 06/10/2022, e deverá ser entregue na
Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço
mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO - QUEIMADA FEM.

INSTITUIÇÃO:

Nº ALUNOS NASC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSÁVEL:

______________________________           ___________________________________
Nome                                                                      Assinatura

PARANAGUÁ, _____ DE OUTUBRO DE 2022

OBS: O período de inscrição é de 28/09/2022 à 06/10/2022, e deverá ser entregue na
Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço
mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO - ATLETISMO  ( corrida 100m)

INSTITUIÇÃO:

Nº ALUNOS NASC.

1

2

3

4

5

6

RESPONSÁVEL:

______________________________           ___________________________________
Nome                                                                      Assinatura

PARANAGUÁ, _____ DE OUTUBRO DE 2022

OBS: O período de inscrição é de 28/09/2022 à 06/10/2022, e deverá ser entregue na
Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço
mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO - ATLETISMO  ( salto em distância)

INSTITUIÇÃO:

Nº ALUNOS NASC.

1

2

3

4

RESPONSÁVEL:

______________________________           ___________________________________
Nome                                                                      Assinatura

PARANAGUÁ, _____ DE OUTUBRO DE 2022

OBS: O período de inscrição é de 28/09/2022 à 06/10/2022, e deverá ser entregue na
Secretaria Municipal de Educação ou via e-mail para o endereço
mariane.petenusso@paranagua.pr.gov.br


