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JEA (Jogos Estudantis do Colégio Arnaldo) 2019 - REGULAMENTO 

 

Datas: 17 e 18 de maio. 

Participantes: 6º ano do Ensino Fundamental II a 3ª série do Ensino Médio. 

Poderão participar todos os alunos matriculados e frequentes do Colégio Arnaldo, os funcionários e os 

professores (cujas as participações nas partidas só poderão ocorrer nos jogos do Ensino Médio conforme 

regulamento). 

 

Art. 1º. Dos objetivos: 

 Promover o intercâmbio sócio esportivo entre alunos, professores e funcionários do Colégio Arnaldo. 

 Incentivar a prática esportiva e o trabalho em grupo, independentemente do nível de habilidade de 

cada aluno. 

 

Art. 2º. Da participação:  

2.1. Alunos 

Os alunos estarão automaticamente inscritos ao adquirirem a camisa de sua respectiva turma, conforme 

circular enviada. 

Obs.: Não será permitido o empréstimo de camisas. Caso seja percebida essa ação, ambos os alunos serão 

desqualificados dos jogos. 

 

A participação nos JEA 2019 será exclusivamente para alunos regularmente matriculados na Instituição. Os 

alunos dispensados das aulas de Educação Física, por ordem médica ou suspensos, não poderão participar 

como atletas do JEA 2019, no entanto os professores deverão atribuir atividades diferenciadas para eles. O 

horário de entrada e saída dos estudantes no Colégio respeitará a organização abaixo: 

 

17/05/2019 (sexta-feira) 

Início: 7h30 

Intervalo para almoço: 12h às 13h 

Término: 17h30  

Obs.: Somente será permitida a entrada de alunos até as 7h30 e no intervalo das 12h às 13h. O aluno que 

precisar sair do Colégio por algum motivo, antes das 17h30, deverá apresentar autorização da família, o que 
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inclui os casos em que desejarem almoçar fora do Colégio. Ressaltamos que o almoço será servido dentro da 

Instituição, das 12h às 13h. 

 

18/05/2019 (Sábado) 

Início: 7h15 

Término: 14h(aproximadamente) 

Obs.: Somente será permitida a entrada de alunos até as 7h15. A tolerância de atraso para entrada no dia 

18/05/2019 será de 10 minutos. O aluno que precisar sair do Colégio por algum motivo, antes das 14h, deverá 

apresentar autorização da família. 

 

2.2. De aluno (s) faltoso (s) 

Não será permitido que nenhum aluno de outras turmas, completem alguma que não consiga reunir o 

número mínimo de alunos/atletas para o início da partida, mesmo que se trate de aluno de série anterior à 

série desfalcada. 

 

Parágrafo único: Casos excepcionais poderão ser avaliados pelos professores de Educação Física responsáveis 

pelo JEA. 

 

2.3. Professores, patronos e funcionários 

As turmas deverão escolher um professor patrono ou um funcionário patrono para motivar as equipes. Eles 

serão responsáveis por verificar os dizeres que serão colocados nas bandeiras. 

Os professores patronos ou funcionários convidados apenas poderão participar dos jogos coletivos do Ensino 

Médio, com a respectiva turma. Não haverá outra situação em que não alunos dessas turmas possam integrar 

as equipes. 

Os professores patronos de 6º ao 9º ano deverão participar como técnicos e/ou torcedores, não podendo 

jogar em nenhuma modalidade. 

 

Art. 3º. Das modalidades e atividades relacionadas: 

3.1. Cerimônia de Abertura   

3.2. Basquetebol (masculino e feminino) 

3.3. Futsal (masculino e feminino) 
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3.4. Handebol (masculino, feminino) 

3.5. Voleibol (masculino e feminino) 

3.6. Ponto Solidário 

3.6.1. Serão recolhidas FRALDAS GERIÁTRICAS nos tamanhos: G, GG e XG. 

3.6.2.  A arrecadação será feita SOMENTE  no dia 17 de maio de 2019. 

3.6.3. As fraldas deverão ser entregues na sala do SER/Pastoral até o início dos jogos, no horário de 

7h15 as 12h.  

3.6.4. A classificação das equipes será feita por segmento: Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

3.6.5. Quanto aos pontos:  

 A contagem das fraldas é por unidade, e não por pacote.  

 Cada fralda vale 10 pontos no ponto solidário.  

 Depois de apurada a pontuação total; ela será dividida pelo número de alunos participantes 

de cada equipe.  

 Vencerá a equipe que mais pontuar. Não haverá pontuação para o JEA das equipes 

vencedoras no “Ponto solidário”. As equipes vencedoras terão uma tarde ou manhã de piscina que 

será programada juntamente com o responsável pelo SER. 

3.6.6.  Todas as fraldas arrecadadas serão empregadas nos planos de Ação Social do Colégio Arnaldo. 

 

Art. 4º. Das formas de disputa para os jogos: 

4.1. 6º e 7º Ano Ensino Fundamental II: chave única 

4.2. 8º e 9º Ano Ensino Fundamental II: chave única  

4.3. 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio: chave única 

 

Art. 5º. Da pontuação: 

5.1. Para efeito de classificação geral, serão distribuídos pontos por segmento, entre modalidades e atividades 

(exceção - Cerimônia de Abertura) conforme critérios abaixo: 

1º lugar =   10 pontos 

2º lugar =   07 pontos 

3º lugar =   04 pontos 
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5.2. Em casos de empates: 

5.2.1. Em caso de empate de pontos, serão adotados os seguintes critérios para se conhecer o campeão da 

modalidade: 

a) entre duas equipes: confronto direto, saldo de gols/pontos, gols a favor e sorteio. 

b) entre três equipes: saldo de gols/pontos e sorteio. 

5.2.2.Em caso de empates de pontos, serão adotados os seguintes critérios para se conhecer o campeão da 

série e o geral:  

a) maior número de primeiros lugares 

b) maior número de segundos lugares 

c) menos número de punições com expulsão  

d) será declarado empate 

 

Art. 6º. Das competições e premiações: 

6.1. É considerado uniforme de jogo para todos os participantes a camisa da turma, short, bermuda ou calça 

apropriada para a prática esportiva. 

6.2. O uniforme deverá ser adotado pelos atletas em todas as atividades durante o JEA. 

6.3. Será permitido o uso de uniforme característico ao goleiro(s). 

6.4. Serão conferidos os seguintes prêmios: medalhas para os primeiro, segundo e terceiro lugares gerais por 

segmento ( Ensino Fundamental II e Ensino Médio). 

 

Art. 7º. Das comissões: 

7.1 Comissão Organizadora 

Serão formados pelos membros da Diretoria da Escola, membros do SER, Coordenação de Segmento, 

Coordenação do SOE e Professores de Educação Física. 

A comissão organizadora cabe a responsabilidade direta pela administração, orientação e supervisão dos 

trabalhos no JEA, bem como designar as comissões subordinadas. 

 

7.2 Comissão Disciplinar 

Será formada pela Comissão Organizadora. Os recursos e ocorrências serão analisados e julgados pela 

comissão disciplinar, que deverá ser composta obrigatoriamente pelo mínimo de um professor de Educação 

Física e um membro do SOE. 
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Infrações Penalidades 

1. Uniforme em desacordo com o 

regulamento. 

O atleta será retirado do jogo podendo 

retornar após regularizar o uniforme. 

2. Participação no jogo de um 

aluno não inscrito na modalidade. 

Encerramento imediato da partida, sendo 

declarada vencedora a equipe adversária na 

modalidade coletiva ou atleta adversário na 

modalidade individual. Eliminação do atleta 

infrator do JEA 

3. WxO nos esportes coletivos. Desclassificação da equipe na respectiva  

modalidade e será subtraído do valor total da pontuação da 

turma  o valor de 10 pontos 

4. Atleta expulso pelo árbitro por 

indisciplina durante uma partida. 

Eliminação do JEA. 

 

5. Atleta que ferir as normas 

regulamentares, disciplinares ou a ética 

esportiva fora da competição. 

 

Será encaminhado à Coordenação do SOE. 

6. Aluno expulso que se recusar a 

sair da quadra de jogo. 

Serão aguardados 5 minutos e encerrará a 

partida. Será declarada vencedora a equipe 

adversária e a eliminação do atleta da equipe. 

7. Atleta que fizer empréstimo de 

camisa 

Eliminação do JEA. 

 

Art. 8º. A Cerimônia de Abertura 

- Todas as equipes deverão participar da Cerimônia de Abertura. O desfile das turmas acontecerá no dia 

17/05/2019, às 7h30. 

- O professor Patrono deverá acompanhar a equipe durante todo o desfile (caso não esteja presente, outro 

professor poderá ficar junto à turma). 

- Cada turma deverá desfilar na Cerimônia de Abertura com no mínimo com 50% de alunos matriculados na 

mesma. 

- As equipes deverão desfilar na Cerimônia de Abertura uniformizadas com a camisa do JEA 2019. A equipe 

também deverá trazer a frente da turma durante o desfile uma bandeira identificando a turma e com grito da 

torcida.  

- Cada turma deverá confeccionar a sua bandeira que precisa apresentar características do seu estado 

pertencente. 
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- O desfile não terá classificação de 1º, 2º e 3º lugar. No entanto, a equipe perde 5 pontos a cada item abaixo 

que não for cumprido: 

 não apresente 50% de alunos matriculados na turmas; 

 não apresente todos alunos uniformizados com a camisa da turma; 

OBSERVAÇÃO: 

 A música para o desfile será responsabilidade da Comissão Organizadora do Colégio. 

 Caso a turma apresente uma faixa com dizeres inadequados para um ambiente escolar, a turma 

perderá 15 pontos.  

 Após o desfile as equipes deverão ocupar os lugares pré-estabelecidos na quadra ‘5” para a Cerimônia 

de Abertura. 

 

8.1 O desfile obedecerá a seguinte ordem: 

6º A, 6º B, 7º A, 7º B, 8º A, 8º B, 9º A, 9º B, 1ª A, 1ª B, 2ª A e 3ª A. Acontecerá a apresentação das turmas e na 

sequência o Cerimonial de Abertura. 

OBS:  

 As equipes que não se comportarem convenientemente durante a abertura serão punidas e perderão 

pontos. 

 A não participação da turma no desfile de abertura acarretará a perda de 15 pontos no quadro geral 

de pontuação. 

 

Art. 9º. Regulamentos 

Basquetebol 

a) a modalidade basquetebol será disputada por equipes masculinas e femininas na forma do presente 

regulamento e pelas regras oficiais. 

b) as equipes serão formadas com o MÍNIMO de 05 atletas, não possuindo um limite máximo de atletas. 

c) Os jogos serão disputados em dois tempos de 10 minutos. 

d) nenhuma partida poderá terminar empatada. 

e) critérios de desempate: cobrança de 3 lances livres alternados para cada equipe, por atletas diferentes. 

f) persistindo o empate serão cobrados lances livres alternados até desempatar. 

g) casos omissos estarão a cargo da Comissão Organizadora. 
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Futsal 

a) a modalidade futsal será disputada por equipes masculinas e femininas na forma do presente 

regulamento e pelas regras oficiais. 

b) as equipes serão formadas com o MÍNIMO de 05 atletas, não possuindo um limite máximo de atletas. 

c) os jogos serão disputados em dois tempos de 10 minutos. 

d) nenhuma partida poderá terminar empatada. 

e) critérios de desempate: cobrança de 3 penalidades  alternados para cada equipe, por atletas diferentes. 

f) persistindo o empate serão cobrados penalidades alternadas  livres  até desempatar. 

g) casos omissos estarão a cargo da Comissão Organizadora. 

 

Handebol 

a) a modalidade handebol será disputada por equipes masculinas, femininas e mistas (Unid. Anchieta 6º e 7º 

ano) na forma do presente regulamento e pelas regras oficiais. 

b) as equipes serão formadas com o MÍNIMO de 07 atletas, não possuindo um limite máximo de atletas. 

c) os jogos serão disputados em dois tempos de 10 minutos. 

d) nenhuma partida poderá terminar empatada. 

e) critérios de desempate: cobrança de 3 tiros de 7 metros  alternados para cada equipe, por atletas 

diferentes. 

f) persistindo o empate serão cobrados tiros de 7 metros alternados   até desempatar. 

g) casos omissos estarão a cargo da Comissão Organizadora. 

 

Voleibol ou Lancebol 

a) a modalidade de Voleibol ou Lancebol será disputada por equipes masculinas e femininas.  

b)  as equipes serão formadas com o MÍNIMO de 06 atletas não possuindo um limite máximo de atletas. 

d) os jogos serão disputados em um set de 25 pontos no sistema tie-breik sem vantagem. Completada a 

contagem de 15 pontos para qualquer uma das equipes será feita a troca de lado. 

PARAGRAFO ÚNICO: Nas partidas de Lancebol (6º e 7º anos), cada partida terá uma duração de 15 

minutos, sem pontuação máxima. 

e) casos omissos estarão a cargo da Comissão Organizadora. 
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Parágrafo único: decisão  para o campeão por modalidade: 

Se no primeiro jogo uma equipe vencer e no outro jogo a equipe que perdeu o primeiro jogo vencer e ocorrer 

igualdade no saldo de gols. Ocorrerá a disputa de 3 penalidades alternadas no futsal, 3 lances livres no 

basquetebol, 3 tiros de sete metros no handebol e disputa de dois pontos no voleibol, lance bol.  

 

Art. 10º Funções do Patrono 

 -Incentivar sua turma a participar do JEA 2019. 

- Orientar e opinar sobre a confecção da faixa da turma. 

- Responsabilizar a turma sobre horários, tabelas de jogos e regulamentos. 

- Dentro do seu horário de trabalho estar na quadra com a tabela de jogos e a ficha de inscrição. 

- Encaminhar o time ao centro da quadra no horário de jogos. 

- Acompanhar o preenchimento das súmulas dos jogos, nome dos jogadores, fazendo parte da comissão 

organizadora e sendo mesário(a) quando necessário, desde que não seja da turma que é Patrono. 

- Qualquer recurso durante o JEA terá que ser feito por escrito e assinado pelo patrono e representante 

esportivo dentro de 2(duas) horas após o ocorrido. 

- Concentrar a sua turma para o desfile de abertura e organizar a turma no lugar determinado. 

- Garantir a disciplina para o cerimonial da abertura e encerramento. 

- O professor que não for patrono terá as mesmas funções na falta deste, assumindo esse papel perante a 

turma. 

- Qualquer dúvida, crítica, reclamação ou sugestão, antes, durante e após o evento, procurar a Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 11º. Das considerações gerais 

1. Os árbitros serão designados pela Comissão Organizadora e em hipótese alguma, poderão ser recusados. 

2. Os horários, como os locais da realização dos jogos serão fornecidos com antecedência aos professores e 

aos alunos representantes de turma. 

3. Os horários para realização dos jogos serão rigorosamente respeitados, estabelecendo-se um limite 

máximo de 10(dez) minutos de tolerância para o início do primeiro jogo do turno. 

4. O WxO nos esportes coletivos desclassifica a turma da respectiva modalidade em questão e os alunos 

envolvidos poderão ser penalizados a critério da Comissão Organizadora. 

5. As equipes deverão estar uniformizadas para o desfile e para os jogos (ver regulamento). Quando houver 
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coincidência na cor dos uniformes, se for necessário, o Colégio empestará coletes, sendo de total 

responsabilidade da turma, a devolução desse material. 

6. Se uma partida for interrompida por motivo de chuva ou outro fator relevante e já estiver realizado 2/3 

(dois terços) ou mais do tempo do jogo, essa partida será considerada concluída e o placar considerado será 

aquele do momento da interrupção. Será declarada vencedora a equipe que estiver na frente do placar. 

7. Caso aconteça problemas climáticos ou outras situações anormais à rotina prevista, as decisões dos jogos 

ficarão a cargo da Comissão Organizadora. 

Alexandre Ferreira e Bruno Marinho 
- Professores de Educação Física 

 
 

 


