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VII JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO WRJ 
(edição on-line) 

 

 
Inscrições: de 05/10 a 16/10/2020 
Período dos jogos: 06 a 13 de novembro de 2020. 
Local: via aplicativo ZOOM. 
 

 
TEMA: JOGOS INTERNOS WRJ – COLOCANDO SUAS VIRTUDES EM AÇÃO. 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

TÍTULO I – DA FINALIDADE DAS COMPETIÇÕES 
 
ART. 1 - As competições desportivas entre os alunos do COLÉGIO WRJ terão por finalidade desenvolver e 
diversificar as manifestações culturais, relacionais, cognitivas, artísticas e corporais dos(as) estudantes de 
6º a 9º ano,a fim de ampliar suas possibilidades interpretativas e experimentais no espaço da escola, 
promover a integração com seus pares, professores, funcionários e familiares, por meio de atividades, 
desporto e esportes que necessitem de  diferentes habilidades cognitivas, físicas e socioemociais, além das 
virtudes humanas do amor, da sabedoria, da paciência, da ordem, da vontade, da disciplina e da 
humildade, fomentando o trabalho cooperativo e colaborativo, realizado com alegria, respeito e cuidado 
com o outro numa clara demonstração de fraternidade. 
 
Nessa perspectiva, os jogos internos estimulam e oferecem oportunidades para que os(as) estudantes 
reflitam e ajam conscientemente para a construção de uma sociedade mais harmônica e pacífica, que 
também estão determinadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
 
Logo, os jogos, mais do que competição entre atletas e/ou equipe, é momento formativo intencional e 
determinado pelos princípios que regem o Projeto Político-Pedagógico do Colégio WRJ. 
 
 

TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
ART. 2 – Deverão ser realizadas atividades decompetições:esportivas, intelectuais, cooperativas, 
colaborativas e solidárias de acordo com a ficha de inscrição e emconsonância com as 
modalidadesestabelecidas pela equipe organizadora e com os objetivos previstos para os jogos, em cada 
regra de jogo. 
 

CAPÍTULO II – DOS ORGÃOS DIRIGENTES 
 

ART. 3 – Constituirão poderes dos jogos: 1 – Comissão Central   2 – Diretoria 
 



 

Página 2 de 25 
 

VII JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO WRJ 
(edição on-line) 

 

ART. 4 – Farão parte da Comissão Central: Vice-diretora Tamine Abdala, Coordenadora PedagógicaAna 
CecíliaCrispim; Coordenador Disciplinar Glauber Souza, Supervisora Pedagógica Agda Oliveira, Professores 
Igor Nominando, Sebastião Junior,Kamila, Rafael Arantes, TâniaAbdala,Lucas Naves. 

 
Autores do projeto original: 
 

 Agda Oliveira (Supervisora pedagógica). 

 Igor Nominando (Professor de Educação Física). 

 Sebastião Júnior (Professor de Educação Física). 
 
Coautora: 
 

 Tânia Abdala (Coordenadora de Eventos). 
 
Coordenadores:  
 

 Organização do evento: Igor Nominando e Sebastião Junior 

 Organização de logística e documentação: Kamila (Atividade Esportiva); Rafael Arantes (Treinamento de 
seleções). 

 Gincana solidária: Ana Cecília. 

 Disciplina e movimentação: Glauber Souza. 
 
Parcerias Pedagógicas (versão on-line): 
 
Diego (Tênis de mesa); Henrique (xadrez); Ronnise e Policarpo (Conhecimento Geral); Rodrigo (Cálculo 
Mental e Raciocínio Lógico); Letícia e Lucas Salomão (Soletrando em Língua Portuguesa); Regiane e Brunno 
(Soletrando em Língua Inglesa); Marcel Teixeira (Habilidades artísticas – Desenho), Alessandra Lagares 
(Dança), Rodrigo Queiroz (Cubo Mágico). 
 
Apoiadores:  
Equipe de Professores, direção, vice-direção, equipe da secretaria. 
 
Participantes:  
Estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). 
 
Coordenação de Abertura, Divulgação e mídia: Tamine Abdala 
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ART. 5 – Compete à Comissão Central: 
 
a) A direção geral dos jogos; b) Acompanhar e monitorar a realização dos jogos; c) Zelar pelo cumprimento 
do regulamento e competições; d) Proclamar os campeões; e) Analisar e referendar a aplicação de 
penalidades; f) Nomear árbitros; g) Decidir sobre os casos omissos e dirimir as dúvidas levantadas na 
execução deste regulamento. 
 
ART. 6 – A Comissão de coordenadores de equipe é constituída pelos coordenadoresde cada 
turmaparticipante dos jogos, de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Cada equipe terá três coordenadores selecionados pela Comissão Central entre os interessados de 8º 

ano e de 9º ano. 
b) Será realizado um congresso técnico com os professores de Educação Física juntamente com os 

coordenadores de cada equipe para orientação, explicação e esclarecimentos de dúvidas sobre a 
dinâmica dos jogos. 

c) A ausência de coordenadores da equipe no Congresso técnico (sem justificativa)penalizará a equipe 
com a diminuição de 3 pontos, sendo de extrema importância a participação de TODOS. 

d) O congresso técnico será realizado com antecedência à abertura dos jogos conforme data e horário 
determinados pela Comissão Geral e divulgados no site do colégio. 

 
Parágrafo único – Para o desenvolvimento dos jogos, ainda são indicadas as seguintes coordenações: 
 

I - Coordenação técnica – (professores de Educação Física) tem a incumbência de organizar os jogos e 
resolver questões relacionadas a eles, a fim de garantir o bom andamento da competição. 
 
II – Coordenação Disciplinar (Glauber) – tem por responsabilidade zelar pelo controle e orientação 
disciplinar e movimentação dos alunos durante os jogos internos por meio da plataforma ZOOM.  
 
III – Coordenação de Gincana Solidária (Ana Cecília) – tem a incumbência de motivar, orientar e 
monitorar a arrecadação da Gincana Solidária, indicando os lugares para a equipe colocar os alimentos 
antes da pesagem, montar a equipe responsável pela contagem dos alimentos, esclarecer dúvidas sobre 
horário de entrega e finalização de doações da Gincana Solidária; entregar ao responsável pela logística 
e documentação dos jogos o resultado com as quantidades arrecadadaspelas respectivas equipes. 

 
ART. 7 – Compete aos coordenadores de equipe: 
 

a) Colaborar para a organização dos jogos; b) Zelar pelo cumprimento do regulamento; c) Divulgar os 
jogos eincentivar a participação dos membros da equipe; e) Organizar e manter a disciplina dos(as) 
estudantes de sua equipe; f) promover a integração entre todos os(as estudantes do grupo, apoiando 
aqueles(as) que apresentarem dúvidas ou dificuldades;g)Cuidar e orientar os membros da equipe 
quanto ao uso do uniforme adequado para os jogos. 
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Parágrafo único: Os uniformes permitidos durante os Jogos Internos serão:  
 
a) Short, Bermuda, Calça Tectel e Calça Legging do Colégio; (UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA); São 

expressamente proibidos shorts demasiadamente curtos durante as competições. 
O(A) estudante quese utilizar desse artifício não poderá jogar, e sua equipe perderá 10 pontosno 
placar geral da competição.  

b) O(A) atleta deverá utilizar uma camisa sem estampa com a cor relativa à sua equipe. 
 
 

TÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 
 
ART. 8 – A inscrição dos atletas será feita mediante preenchimento da ficha de inscriçãono link disponível 
no site do colégio. O(A) estudante deverá optar por modalidade de sua preferência, obedecendo a ordem 
de: primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção e quinta opção.Será de responsabilidade 
dos professores de Educação Física, a distribuição dos inscritos pelas modalidades e equipes, seguindo os 
critérios de: 
 

a) quantidade semelhante de alunos e alunas por série; 
b) manter equilíbrio de alunos e/ou alunas com habilidades semelhantes; 
c) evitar a formação de grupos fechados (‘panelinhas’);estimular a fraternidade e a ampliação do círculo 

de amizades; 
d) quantidade semelhantes de componentes por equipe; 
e) equilíbrio de lideranças nos grupos. 

 
ART. 9 – Após a inscrição, não poderá haver substituições ou alterações dos atletas nas modalidades. Será 
autorizada a substituição de atleta apenas mediante atestado médico quando solicitada antes do 1º jogo 
da equipe na modalidade. Casos especiais serão julgados pela Comissão Central. 
 
ART.10 – As inscrições se iniciarão no dia 05/10/2020 e se encerrarão no dia 16/10/2020. 

  
TÍTULO IV – DAS COMPETIÇÕES 
 
ART. 11– Somente nos casos de interesse da própria competição, a juízo exclusivo da Comissão Central, 
poderão ser adiadas ou antecipadas ascompetições. 
 
ART.12 - Em modalidade mista, é obrigatória a participação de ambos os sexos, sendo que a quantidade 
mínima de cada grupo é de 50%, com exceção do basquete, que será 50% menos um. 
 
ART. 12 A – Quando acontecerem atividades simultâneas, ficará a cargo do(a)atleta optar pela modalidade 
da qual participará, não podendo o coordenador de equipe coagir para mudança de modalidade.  
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ART. 13 – As equipes participantesterão as seguintes cores, de acordo com o sorteio: 
 
EQUIPE VERDE LIMÃO  EQUIPE  AMARELO OURO. 
EQUIPE VIOLETA  EQUIPE  PRETA. 
EQUIPE ALARANJADA  EQUIPE  AZUL CELESTE. 
EQUIPEVERMELHA   EQUIPE  AZUL ROYAL. 

 
ART 14– Das Modalidades:  

 

MODALIDADES N° DE ATLETAS OBSERVAÇÕES 

Abertura       A critério das equipes 

TikTok 10 MISTO, 6º ao 9º ano  

Releitura da Obra de Arte  8 MISTO, 2 (6ºano) 2 (7ºano) 2 (8ºano) 2 (9ºano) 

Basquetebol Adaptado  10 MISTO, 5 (6º e 7º) 5 (8º e 9º)  

Desafios Diários  8 MISTO (6º e 7º) e (8º e 9º) 

Circuito Cooperativo 8 MISTO, 6ºao9º 

Tênis de Mesa Adaptado  4 MISTO, 4 por equipe, sendo 2 (6º e 7º) e 2(8º e 9º) 

Xadrez 8 MISTO, 4 de 6º e 7º e 4 de 8º e 9º ano 

Jogos de Tabuleiro  8 MISTO, 6º ao 9º -sendo 4 (6º e 7º) e 4(8º e 9º) 

HomeCourt 8 MISTO,2 (6ºano) 2 (7ºano) 2 (8ºano) 2 (9ºano)  

Embaixadinha  10 MISTO, 5 (6º e 7º) e 5 (8º e 9º) 

Conhecimentos Gerais 8 MISTO, 4 (6º e 7º) 4 (8º e 9º) 

Desafio Matemático: raciocínio 
lógico, cálculo mental e álgebra 

8 MISTO, 4 (6º e 7º) 4 (8º e 9º) 

Soletrando –  
LÍNGUA PORTUGUESA  

8 MISTO, 4 (6º e 7º) 4 (8º e 9º) 

Soletrando –  
LÍNGUA INGLESA  

8 MISTO, 4 (6º e 7º) 4 (8º e 9º) 

Gincana da Solidariedade Todos TODA EQUIPE 

Habilidades Artísticas - 
DESENHO 

4  6º ao 9º 

Cubo Mágico  8 MISTO, 4 (6º e 7º)4 (8º e 9º) 

Futebol (FIFA) 2 1 (6º e 7º) 1(8º e 9º) 
 

 
Art. 15 – DAS MODALIDADES, REGRAS E NORMAS DAS COMPETIÇÕES: 
 
1- É de responsabilidade do(a) competidor(a) garantir a estabilidade de sua rede de internet. Caso haja 

instabilidade de conexão e não seja possível a contabilização virtual da pontuação, será 
desconsiderada sua participação, não implicando a desclassificação da equipe, apenas a não 
contabilização dos pontos do(a) referido(a) competidor(a). 
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ABERTURA  
 
1. A competição da abertura será realizada a partir da avaliação do vídeo específico para esta 

finalidade.  
2. Cada equipe deverá  enviar de um vídeo de até 1min, representando a equipe.  
3. O vídeo deverá ser enviado por whatsapp do colégio. 
4. O vídeo deve ser enviado até o dia 03/11/2020 às 23h59min59seg.  
5. O vídeo será avaliado pela comissão julgadora observando os seguintes critérios:  
a. Adequação ao tema.  
b. Criatividade. 
c. Adequação ao tempo. 
d. Trilha sonora e a relação com o tema. 
6. Não serão admitidos nos vídeos das equipes:  
a. Músicas com conteúdo inapropriado à idade e ao ambiente escolar.  
b. Gestos obscenos ou que possam constranger alguém ou grupo. 
c. Imagens ou vídeos de cunho sensual. 
d. Apologias e ou ideologias que causem constrangimento à comunidade escolar.  
7. Caso o vídeo seja considerado inapropriado, os pontos não serão computados para a equipe.  

 
TIK TOK ADAPTADO  
 
Nesta competição, cada equipe deverá apresentar uma coreografia criada ou remontada tendo por 
base apenas UM challenge (desafio) do tiktok já estabelecido. 
 
A equipe poderá escolher apenas UM CHALLENGE abaixo para basear a construção coreográfica:  
 
Sugestão/Coreografia 1: https://vm.tiktok.com/ZSuDmVvj/ 
Sugestão/Coreografia 2:  https://vm.tiktok.com/ZSuDr39r/ 
Sugestão/Coreografia 3: https://vm.tiktok.com/ZSuUF7rx/ 
Sugestão/Coreografia 4: https://vm.tiktok.com/ZSu9s64f/ 
 
Regras da competição: 
 
1- A competição será coletiva e cada equipe contará 10 participantes. 
2- Cada equipe deverá escolher apenas UM challenge (desafio) e fazer a sua criação ou remontagem. 
3- A construção coreográfica deverá ser feita e pensada de forma exclusivamente on-line. 
4- A equipe será desclassificada se 2 ou mais estudantes estiverem no mesmo ambiente no momento da 

apresentação. 
 
 
 

https://vm.tiktok.com/ZSuDmVvj/
https://vm.tiktok.com/ZSuDr39r/
https://vm.tiktok.com/ZSuUF7rx/
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Critérios de avaliação: 
 
1 - Qualidade artística e técnica; 
2 - Estrutura da composição coreográfica; 
3 - Ritmicidade; 
4- Expressão corporal; 
5 - Quantidade de movimento durante a apresentação; 
6 - Complexidade de movimentação; 
7 - Adequação à challenge de referência.  
 
RELEITURA DA OBRA DE ARTE  
 
1. Acompetição consiste na releitura de uma obra de arte, se utilizando da técnica de fotografia. 
2. Entende-se por releitura a composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. 

Elaboração de uma obra tendo como outra como base 
3. O(A) competidor(a) deve, usando a obra de arte como referência, elaborar e montar um cenário no 

ambiente doméstico, usando objetos e adereços do cotidiano, de maneira a criar a mesma 
ambientação e clima da obra de referência. 

4. Após a montagem do cenário, deve fazer uma fotografia que seja a releitura da obra. 
5. A organização do evento compartilhará a tela com a obra de arte a ser relida e enviará também 

arquivo na extensão .jpeg., via whatsapp, para o(a) competidor(a). 
6. O(A) atleta que for fazer a releitura da obra deverá informar à coordenação geral seu nome completo, 

ano e turma, bem como sua equipe a qual estará representando.  
7. A fotografia com a releitura da obra deverá ser enviada, para o Googleclassroom específico dos jogos. 
8. Ao enviar a fotografia, o(a) atleta deverá informar nome completo, ano, turma, bem como a cor da sua 

equipe. 
9. O tempo para realização da releitura é de 2h a partir do compartilhamento da imagem. 
10. A comissão julgadora será composta por três juízes e a pontuação geral será definida pelo somatório 

das três notas individuais. 
 
São critérios avaliativos a semelhança entre a releitura e o original no que se refere: 
 
a) Criatividade no uso de recursos para montagem da cena 
b) Ambientação; 
c) Luz; 
d) Personagem; 
e) Uso das cores; 
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11. No caso de empate, o critério de desempate será, na seguinte ordem: 
 

a) Criatividade no uso de recursos do cotidiano para montagem da cena. 
b) Ambientação mais próxima do original. 
c) Personagem mais parecida com o original. 
d) Uso de cores mais próximas do original. 
 
12. Caso não seja identificado conforme os itens anteriores ou não esteja a foto da releitura, a equipe será 

desclassificada da prova.  
 
BASQUETEBOL ADAPTADO 
 
1 – O basquetebol adaptado consiste na tentativa de o atleta realizar arremessos utilizando uma bola de 
meia no alvo improvisado como cesta. 
 
 2 – Será enviado um vídeo com o passo a passo para construir a “cesta” (que deverá ser colocada na altura 
da porta das casas dos participantes), de como deverá ser feita a marcação no chão (feita com fita - 
distância de dois metros da cesta) e de como fazer a bola de meia (“objeto oficial” que será utilizado para 
os arremessos). 
 
3 – A competição será coletiva e cada equipe contará com 10 participantes (5 participantes de 6°e 7° e 5 
participantes de 8° e 9°). 
 
4 – Regras do jogo:  
 
O jogo é composto por um ciclo de quatro arremessos: 
 
- Arremesso da vovó (Com as duas mãos por baixo da bola); 
- Arremesso com a mão direita (deverá ser feito por cima do ombro); 
- Arremesso com a mão esquerda (deverá ser feito por cima do ombro); 
- Arremesso sentado no chão. (poderá ser feito com uma ou duas mãos). 
  
5 – Os arremessos deverão ser realizados na sequência descrita no artigo anterior; 
 
6 – Cada participante deverá completar o ciclo de quatro arremessos que deverão ser realizados atrásda 
linha de 2 metros de distância da cesta. 
 
7 – Cada equipe (considerando cinco pessoas por equipe) terá 20 tentativas de acertos. 
 
8 – Cada acerto contabilizará um ponto para a equipe; 
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9 – Durante os arremessos, os árbitros marcarão o tempo que as equipes irão demorar para realizar os 20 
arremessos. 
 
10 – O árbitro deverá avisar a ordem dos competidores para os arremessos antes que eles iniciem, e os 
arremessos só poderão ser iniciados após a autorização do mesmo.  
 
11 – Os arremessos feitos de forma errada e/ ou fora da ordem descrita no item 4 não serão validados. 
 
12 – Da classificação da competição: 
 
 – A competição será dividida entre 6° e 7° anos e 8° e 9° anos (masculino e feminino), classificando de 1° 
ao 8° lugar com as pontuações respectivas de cada posição. 
 – Em caso de empate na pontuação, as equipesempatadas realizarão uma rodada feita em eliminatória 
simples com cada equipe tento direito a um arremesso cada.   
 
DESAFIOS DIÁRIOS  
 
1 - Os desafios diários acontecerão no início dos jogos com um integrante por equipe. Cada exercício 
deverá ser realizado em 40 segundos corridos. Abaixo os dias e atividades que deverão ser realizadas:  
 
 I – Segunda-feira(9/11):  Agachamento na parede(isométrico) 
 II – Terça-feira(10/11): Stiff unilateral 
 III – Quarta-feira (11/11): Gincana do copo 
 IV – Quinta-feira (12/11): Corrida estacionária 
 V –  Sexta-feira (13/11): Deslocamento lateral 
 
2- Os Critérios para a consideração dos movimentos serão  : 
 

1) Agachamento isométrico: O agachamento apoiando as costas na parede, buscando manter os joelhos 
flexionados em um ângulo de 90. Mantenha toda a linha da coluna, incluindo o pescoço, alinhada com 
a parede. Deixe os pés e as pernas na linha do quadril. 

 
2) Stiff unilateral: De pé, com os braços abertos (no formato Cristo Redentor), coluna ereta e os pés 

unidos, faça movimentos de reclinar o tronco para frente, levantando, ao mesmo tempo, uma das 
pernas para trás. Flexione bem levemente o joelho da perna que não se movimenta. 

 
3) Gincana do copo: serão necessários 10 copos descartáveis de 300ml e um balão. 

O participante deverá deixar os copos uns do lado dos outros conforme a câmera consiga captar; 
Ao sinal do árbitro, o participante deverá tirar os copos de onde estão e formar uma torre (4-3-2-1 
conforme o vídeo tutorial que será entregue as equipes). 
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Os participantes não podem colocar as mãos diretamente nos copos para a formação da torre. O único 
meio de transportar os copos de um lugar para o outro é com o balão cheio de ar. 
 
4) Corrida estacionária: Movimentos contínuos simulando uma corrida estática(no lugar). Na realização 

dessa atividade levanta-se o joelho até a altura do quadril. 
 
5) Deslocamento lateral: Em posição de agachamento parcial com os pés aproximadamente alinhados com 

os quadris. Arraste os pés duas vezes para um lado e, em seguida, rapidamente duas vezes para o lado 
oposto, retornando à posição inicial. 

 
4 - No momento da realização dos desafios, apenas o participante inscrito poderá estar na sala do ZOOM e 
um coordenador da equipe.  
 
5 – Pontuação 
- O participante que realizar a atividade em 40 segundos sem pausas, receberá o total de 50 pontos. 
- O participante que não conseguir realizar a atividade até o final sem pausas, receberá o total de 25 
pontos. 
 
XADREZ 6º E 7º/ 8º E 9º 
 
Ritmo de jogo: 5’  (cinco minutos) nocaute, em 5 rodadas no Sistema Suíço. 
 
Plataforma de jogo :www.Lichess.org 
 
Equipes : 
Verde Lima , Amarelo Ouro , Violeta , Preta, Alaranjada , Azul Celeste,Vermelha  e Azul Royal  
Cada equipe deve comparecer com 4 alunos em cada categoria.  
Categoria 6º e 7º  -  4  Alunos   
Categoria: 8º e 9 -   4  Alunos       
 
Classificação : A classificação geral será definida pela soma dos pontos obtidos por todos os integrantes das 
equipes durante a competição  
Considerações sobre o Lichess: 
 
1- O aluno precisa cadastrar  na plataforma lichess para engreçar  a sua equipe. Vídeo de sugestão para 

fazer a conta no lichess : https://www.youtube.com/watch?v=I8RgfKxJRxU 
2- Início do torneio automático, exatamente. Sugerimos que todos os alunos estejam conectados com 10 

minutos de antecedência. 
3- Quando a rodada se iniciar, o jogador tem 20 segundos para efetuar o primeiro lance. Caso contrário, 

perderá a partida por W.O. 

http://www.lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I8RgfKxJRxU
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4- Em eventual desconexão, o adversário poderá reivindicar a vitória após 20 segundos. 
5- O intervalo entre as rodadas é de 2 minutos. 
6- O critério de desempate adotado pelo Lichess é o Sonnenborn-Berger, não sendo possível alterá-lo ou 

adicionar outros. 
7- O torneio será realizado em equipe tendo um aluno de cada ano. 
 
EMBAIXADINHA  
 
1 - A competição de embaixadinha consistirá em uma competição virtual por equipes. Sendo cada equipe 
composta por 5 integrantes de 6° e 7° ano e 5 integrantes de 8° e 9° ano. 
 
2 - Para a contabilização correta dos pontos será utilizada a plataforma Zoom, mediante abertura de sala 
para a competição a encargo da organização das competições. E link disponibilizado no site da Escola.  
 
3 - Serão inscritos para a competição o número de 8 participantes por equipe. Devendo ser ao menos 2 
participantes por gênero.  
 
4 - Cada participante terá duas oportunidades para realizar o número máximo de embaixadinhas sem que a 
bola toque ao chão, ou em qualquer outro lugar do ambiente.   
 
5 - A pontuação da equipe consistirá no total máximo de embaixadinhas contabilizado pela soma da melhor 
pontuação de cada integrante. 
 
CIRCUITO COOPERATIVO  
 
1 - A prova de resistência física consistirá na realização por equipe das seguintes atividades:  
I – Burpes = 80 repetições  
II – Corda = 240 repetições  
III – Prancha = 240 segundos   
IV – Agachamento = 80 repetições  
V – Abdominal = 80 repetições  
 
2 - Os Critérios para a consideração dos movimentos serão os seguintes:  
 
1) Burpes = O movimento se iniciará com um salto vertical com os braços acima da linha do ombro, vindo 

após este sequencialmente a colocação de ambas as mãos no solo e a completa extensão do corpo com 
o contato do abdômen com o solo. Podendo o competidor levantar-se para iniciar outro movimento da 
maneira que desejar.   

2) Corda = Cada salto será contabilizado pela passagem dos dois pés pela corda. Devendo o atleta realizar o 
movimento de salto de corda sem auxílio de batedores.  
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3) Prancha = O movimento da prancha consiste na estabilização linear do tronco com os cotovelos 
apoiados no chão/colchonetes e/ou qualquer outro similar. Trata-se de desafio estático e caso haja 
projeção do quadril acima ou abaixo da linha do ombro será interrompido o tempo do participante.  

4) Agachamento = O movimento consiste na posição de flexão dos membros inferiores até a altura de 90° 
e sua respectiva extensão. Caso o movimento não seja realizado completamente, não será contabilizado 
o agachamento.  

5) Abdominais = Deve ser realizado o abdominal na modalidade “remo”. O movimento consiste na 
completa extensão do corpo em decúbito dorsal com os braços estendidos acima da cabeça e as pernas 
estendidas em completo contato com solo, vindo após isto a flexão do tronco de maneira que o 
competidor, sentado, abrace ou toque com as mãos seus joelhos.  

 
3 - É de responsabilidade do competidor garantir a estabilidade de sua rede de internet, de maneira que, 
caso esteja instável e não seja possível a contabilização virtual da pontuação, será desconsiderada sua 
participação. Não implicando na desclassificação da equipe, apenas a não contabilização dos pontos do 
referido competidor.  
 
4 - Serão inscritos para a competição o número de 8 participantes por equipe. Devendo ser ao menos 2 
participantes por gênero. Sendo 4 alunos de 6° e 7° e 4 alunos de 8° e 9°. 
 
5 - Vencerá a competição a equipe que completar todos os desafios na menor quantidade de tempo 
possível, ficando a encargo da equipe a organização de quantas repetições deverão realizar cada um de 
seus integrantes. 
 
JOGO DE TABULEIRO  
 
1 – O jogo de tabuleiro é uma atividade interativa que terá impacto da sorte das equipes (números dos 
dados) e a competência de cada equipe para realizar os desafios. 
2 – O jogo nos dá a possibilidade de explorar o uso de exercícios físicos, trabalho em equipe e resolução de 
problemas de forma coletiva. 
3 – A competição será coletiva e cada equipe contará com 8 participantes (4 meninos e 4 meninas de 6º ao 
9º ano). 
5 – Regras do jogo: 
- A ordem em que as equipes irão jogar é definida por uma rodada de dados jogados. Em caso de empate, 
os dados serão jogados novamente para as equipes empatadas. 
– Cada casa contém um “desafio” que a equipe deverá cumprir. Se a equipe conseguir, ela continua na casa 
para qual “o dado a mandou” e se não conseguir, volta para a casa onde estava. 
 – As equipes não podem interferir no bate-papo ou no microfone durante a execução dos desafios das 
equipes adversárias. Se acontecer, a equipe deverá voltar 5 casas. 
– Vence o jogo a equipe terminar o tabuleiro primeiro. 
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– Para finalizar o tabuleiro, é necessário que na última jogada, a equipe tire o número exato do dado para 
chegar na “casa 46”. 
– Caso uma equipe termine o tabuleiro e outras equipes fiquem empatadas, será realizada uma “rodada 
extra” para desempatar apenas as equipes envolvidas por conta da pontuação.  
 
HOMECOURT  
 
1 - HomeCourt é um aplicativo de atividades físicas. 
 
2 – Primeiro passo é baixar o app no telefone ou computador através do play storie ou appstore 
gratuitamente.  
 
3 – Ao baixar o app, faça o cadastro utilizando seu endereço de e-mail. 
 
4 – A atividade que será validada para a competição do HomeCourt é a SPLIT STEP REACTION. 
 
5 – O SPLIT STEP REACTION é um exercício que trata de pés rápidos e relações rápidas, uma postura 
atlética permitirá que você mova seus pés rapidamente e esteja em equilíbrio para reagir rapidamente 
quando os alvos aparecem. Para iniciar a atividade clique na opção Workout. 
 
6 - REGRAS 
- fique abaixado, flexionando os joelhos, não a cintura; 
- sempre mantenha a cabeça e os pés visíveis na tela; 
- mova os pés para dentro e para fora (etapa dividida) para gerar alvos; 
- reaja rapidamente e atinja os alvos com as mãos. 
 
7 - Pontuação 
- pontos são marcados cada vez que sua mão atinge um alvo 
- movimento mais rápido do pé fará com que os alvos apareçam mais rapidamente 
- acertar os alvos rapidamente marcará mais pontos 
 
8 – Deverá escolher a opção de 60 segundos (1 minuto) de duração da atividade. 
 
9 – A competição será ao vivo, porém ao fim da atividade, o próprio app gera um vídeo da atividade que o 
praticante acabou de realizar, esse vídeo deverá ser enviado via whatsapp do Colégio WRJ (62 
998242761). 
 
10 – Da classificação da competição  
 - de acordocom a pontuação conquistada na atividade comprovada pelo vídeo. 
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11 – A competição será MISTA, dividida entre 6° e 7° anos e 8° e 9° anos, classificando de 1° ao 8° lugar com 
as pontuações respectivas de cada posição. Cada equipe irá competir com 8 integrantes, sendo 4 homens e 
4 mulheres sendo dois competidores por turma (1 homem / 1 mulher – 6° ano e assim sucessivamente).  
 
12 – Em caso de empate na pontuação, dois ou mais competidores irão dividir a posição computando a 
pontuação respectiva.  
 
 
CONHECIMENTOS ACADÊMICOS 
 
 As modalidades acadêmicas serão compostas por Desafio Matemático, Soletrando Língua Inglesa, 
Soletrando Língua Portuguesa, Conhecimentos gerais e Habilidades Artísticas (Desenho). 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
 
1. A competição será dividida em dois níveis:  6º e 7º e 8º e 9º, sendo o resultado final o somatório 

alcançado pela equipe nos dois níveis. 
2.  Cada equipe deverá escolher apenas um aluno(a) representante de cada série/ano, totalizando 2 alunos 

participantes de cada equipe, por níveis. 
3. Não será permitida a troca de competidor(a) durante a prova. 
4. Não será permitida, em nenhuma hipótese, consulta a qualquer tipo de material (livro, caderno, celular 

ou qualquer equipamento eletrônico). 
5. Serão realizadas perguntas aleatórias sobre conhecimentos gerais das diversas áreas do conhecimento, 

além de curiosidades. 
6. A competição será, ao vivo, via ZOOM. 

 
1ª fase de perguntas: 
 
1. Serão realizadas perguntas diretas e direcionadas aos grupos. Os(As) competidores(as) deverão escolher 

uma resposta dentre as alternativas apresentadas. 
2. Na primeira fase, serão apresentadas 20 questões de nível básico. 
3. O(A) competidor(a) que escolher a resposta errada por duas vezes, será eliminado(a) da prova. 
 
2ª fase de perguntas: 
 
1. Serão realizadas perguntas diretas e direcionadas aos grupos. 
2. Os(As) competidores(as) deverão escolher uma resposta dentre as alternativas apresentadas. 
3. Na segunda fase, serão apresentadas 20 questões de nível médio e/ou difícil. 
4. O(A) competidor(a) que escolher a resposta errada por duas vezes, será eliminado(a) da prova. 
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3ª fase: 
 
1. Serão realizadas perguntas diretas e direcionadas aos grupos.  
2. Os(As) competidores(as) deverão escolher uma resposta dentre as alternativas apresentadas. 
3. Na terceira fase, serão apresentadas 20 questões de nível difícil. 
4. Nesta fase, a equipe que errar a resposta será eliminada. 
 
5. Caso a equipe não responda dentro dos 20 segundos, a equipe perde o direito de resposta e a pergunta 

será considerada como tendo resposta errada. 
 
6. DA PONTUAÇÃO E PROCEDIMENTO: 
Cada pergunta terá o valor de 2 pontos. 
 
Caso haja empate na última rodada, as equipes que estiverem com a mesma pontuação, vão para o 
desempate. 
 
Será feita uma nova rodada, apenas para as equipes empatadas, até que haja o desempate. 
A rodada será de “morte súbita”, ou seja, o primeiro que errar, dá a vitória para a outra equipe. 
A equipe vencedora será aquela que ao final de todas as rodadas, tiver somado o maior número de pontos. 
As demais colocações serão em ordem de pontuação, da maior para menor. 
 
7.  O competidor, ao entrar no aplicativo deve desligar o microfone, não poderá usar fone de ouvido e 

deverá manter a câmera ligada. 
8. Os competidores deverão entrar no aplicativo com seu nome e turma. 
9. A competição será realizada em horários diferentes, ou seja, 6 e 7, posteriormente 8 e 9. 

 
DESAFIO MATEMÁTICO 
 
1. Os alunos deverão obter as respostas de acordo com cada tipo de questão exposta na tela.  Após o término da 
questão o aluno terá 10 segundos para enviar a resposta no privado para o Host da Sala. 

 
2. Serão 3 tipos de questões:  
 
A = Cálculo mental. 
B =  Raciocínio lógico/ interpretativa 
C =  Conceitual 
 
3. O tempo para a apresentação das respostas variará de acordo com cada nível.  O aluno deverá respeitar 
o tempo determinado, não podendo revelar a resposta até que o juiz avise. 
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Nível 1: 5 a 10 segundos 
Nível 2: 10 a 20 segundos 
Nível 3:  20 a 30 segundos 
 
4. Cada aluno terá o limite de 2 erros, ou seja,no terceiro o participante será eliminado da competição, 
deixando o local da disputa.  
 
5. O último a ser eliminado será o 1° colocado e os demais na sequência. 
 
6. As pontuações serão contabilizadas conforme regulamento geral. 
 
7. Cada equipe poderá ter no máximo 2 alunos ranqueados, caso uma equipe ocupe mais de duas posições 
no ranking serão consideradas apenas as duas melhores. 
 
8. Caso algum membro da equipe esteja ausente no início do desafio, a equipe terá 5 minutos para repor o 
membro ou participar somente com um integrante. Sempre em comunicação com o Host. 
 
SOLETRANDO – LÍNGUA INGLESA 

 
1. Cada equipe escolherá 03 alunos para participar, sendo 01 para cada nível (básico, intermediário e 

avançado).  
2. A soletração das palavras obedece a ordem de um sorteio, ou seja, o primeiro a ser sorteado é o 

primeiro a soletrar a primeira palavra. A cada rodada, para se manter no jogo, o aluno tem que soletrar 
corretamente a sua palavra. 

3.  As palavras são classificadas em três níveis de dificuldade:   
 Nível Básico: palavras de baixa complexidade para soletrar.   
 Nível Intermediário: palavras de complexidade mediana para soletrar.   
 Nível Avançado: palavras com maior grau de complexidade para soletrar 
  
4. O professor ditará a palavra para os alunos dos níveis básicos, intermediário e avançado. 
5.  Para o nível básico o professor mostrará a imagem ao aluno e para os níveis intermediário e avançado o 

professor ditará a palavra. 
6. O aluno tem que dizer a palavra, soletrá-la e repeti-la (indicando que já terminou). 
7. O aluno tem o direito de pedir ao professor que o mesmo diga o significado da palavra;  
8. O aluno, ao iniciar a soletração da palavra, não pode voltar corrigindo-a.  
9. O aluno poderá solicitar que a palavra dita seja repetida no máximo duas vezes, antes de soletrá-la. 
10. Todos os alunos devem acompanhar a competição juntos. Ninguém pode falar com os 

concorrentes durante a competição.  
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11. Cada equipe participará da prova somente com um participante por vez. Se esse participante errar a 
palavra, ele será eliminado e a equipe o substituirá pelo segundo participante. Se o segundo errar 
entra, então, o último participante da equipe.  

12. Se todos os participantes da equipe forem eliminados a equipe estará desclassificada. 
13. A equipe vencedora é a que ficar com pelo menos um participante ao término das rodadas. 
14. Serão realizadas 3 rodadas em cada nível. Se ainda não for definido o vencedor, serão realizadas 

rodadas extras no nível avançado. 
 

SOLETRANDO – LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1.  A prova consiste em soletrar corretamente as palavras ou termos propostos pela organização. 
2. Cada equipe escolherá 03 alunos para participar, podendo ser 01 para cada nível (básico, intermediário 

e avançado). 
3. A soletração das palavras obedece à ordem de um sorteio, ou seja, o primeiro a ser sorteado é o 

primeiro a soletrar a primeira palavra. A cada rodada, para se manter no jogo, o aluno terá que soletrar 
corretamente a sua palavra. 

4. As palavras são classificadas em três níveis de dificuldade:  

 Nível Básico: palavras de baixa complexidade para soletrar.  

 Nível Intermediário: palavras de complexidade mediana para soletrar e apresentar o significado da 
palavra sorteada.  

 Nível Avançado: palavras com maior grau de complexidade para soletrar, apresentar um sinônimo da 
palavra sorteada e o significado dela.  

 
5. Os participantes de cada equipe deverão soletrar corretamente a palavra sorteada na sua vez, 

observando a acentuação e sinais gráficos como til e hífen, e, além disso, deve-se dizer a palavra 
“espaço” em termos compostos por duas ou mais palavras. Por exemplo, para soletrar corretamente a 
palavra LÁPIS o participante deverá soletrar da seguinte forma: L (ele) Á (a), (acento agudo no A) P (pê) 
I (i) S (esse). 

6. O aluno, antes de começar a soletrar, deve suspender as duas mãos, com as palmas viradas para a 
câmera. 

7. O aluno tem de dizer a palavra, soletrá-la e repeti-la (indicando que já terminou). 
8. O aluno, ao iniciar a soletração da palavra, não poderá corrigi-la. 
9. O tempo máximo de soletração será cronometrado pelo professor, a saber: 

 1 minuto no nível básico; 

 1 minuto e 15 segundos no nível intermediário;  

 1 minuto e 30 segundos no nível avançado.  
10. Se o aluno exceder o tempo máximo de soletração, estará automaticamente desclassificado.  
11.  O aluno poderá solicitar que a palavra dita seja repetida no máximo duas vezes, antes de iniciar a 

soletração. 
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12.  Todos os alunos devem acompanhar a competição juntos. Ninguém pode falar com os concorrentes 
durante a competição. 

13. Cada equipe participará da prova somente com um participante por vez. Se esse participante errar a 
palavra, ele será eliminado e a equipe o substituirá por outro participante.  

14. Se todos os participantes da equipe forem eliminados a equipe estará desclassificada. 
15.  A equipe vencedora é a que ficar com pelo menos um participante ao término das rodadas. 
16. Serão realizadas 3 rodadas em cada nível. Se ainda não for definido o vencedor, serão realizadas 

rodadas extras no nível avançado. 
 

HABILIDADES ARTÍSTICAS – DESENHO  
 
1.  A prova consiste na produção de um desenho de acordo com a temática apresentada na hora da 

prova.  
2. Poderão participar até 3 representantes por equipe, mas, ao final da prova, a equipe decidirá qual 

desenho irá representá-la para avaliação dos jurados.  
3. A equipe terá até 3 minutos para decidir o desenho que a representará. Após tal decisão, não será 

permitido mudança de desenho. 
4. A equipe que necessitar de tempo para escolha, terá seus membros direcionados para uma sala via 

aplicativo ZOOM para definir o desenho que a representará.  
5. Para a confecção de seu trabalho, a equipe deverá usar papel sulfite, em tamanho A4, branco, sem 

linha, ficando a cargo de cada competidor os materiais necessários para sua produção (lápis de cor, 
lapiseira e lápis específicos para desenhos).  

6. Não será permitido o uso de materiais de pintura (tintas), sendo obrigatório o uso de lápis de cor ou 
lápis de desenho.  

7.  A competição terá a duração de 1 hora. Caso o competidor termine seu desenho em tempo menor, 
poderá entregar sua produção, no entanto, não poderá voltar a fazer nenhuma alteração após a 
entrega.  

8. A produção do desenho será monitorada via Zoom. 
9. O competidor, ao entrar no aplicativo deve desligar o microfone, não poderá usar fone de ouvido e 

deverá manter a câmera ligada durante toda a prova.  
10. Problema de ordem técnica como conexão são de inteira responsabilidade do candidato e não poderá 

ser usado como justificativa para o não cumprimento das regras. Ao se desconectar, o candidato 
automaticamente é eliminado da prova. 

11. Os competidores deverão entrar no aplicativo com o seu nome completo e turma. 
12. Ao final da criação e exibição dos desenhos os alunos terão que enviar o a foto do desenho para o link 

indicado no dia da prova. 
13. O tema para a realização do desenho será apresentado aos competidores no mesmo dia da realização 

da prova, no início da competição.  
14. São critérios para avaliação: 
a) Cumprimento às normas e regras apresentadas neste regulamento. 
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b) Adequação à temática apresentada. 
c) Criatividade a partir da temática indicada. 
15. Será eliminado da competição: 
a) O desenho que fugir ao tema proposto. 
b) O desenho que, de forma intencional ou não, desrespeitar o ambiente formativo escolar. 
c) O desenho que apresentar linguagem verbal, ou seja, apresentar escrita, mesmo que para 

complementar ideia. 
d) Usar recurso material não indicado no regulamento. 
 
16. A comissão julgadora será composta por três juízes, e a pontuação final será o somatório das três 
notas individuais.  
 
TÊNIS DE MESA  
 
DESAFIO DO SAQUE  
1.  O objetivo do desafio é acertar dois alvos (2 copos descartáveis de 300ml) no menor tempo possível. 
 
2.  O desafio do saque consistirá em uma competição virtual por equipes. Sendo cada equipe composta por 
4 integrantes, sendo 2 (6° e 7°) e 2 (8° e 9°). 
 
3.  Para a contabilização dos acertos e a verificação do tempo necessário para o acerto dos alvos será 
utilizada a plataforma Zoom, mediante abertura de sala para a competição a cargo da organização das 
competições. 
 
4.  É necessário colocar os dois alvos a uma distância de no mínimo 2 metros.  
 
5.  Deve ser utilizado uma rede no meio da mesa entre 10 e 20 centímetros de altura, e a bola precisa 
passar por cima dela, pode ser uma rede improvisada. 
 
6.  O saque deve ser realizado atrás da linha da mesa, não sendo necessário lançar a bola para batida. 
 
7.  Para quem não tem muitas bolinhas, uma pessoa pode ajudar o exercício jogando as bolas de volta para 
o sacador enquanto ele tenta acertar o alvo. 
 
8.  O tempo limite para acertar os dois alvos é de 2 minutos e as tentativas são ilimitadas durante esse 
tempo. 
 
9.  No saque o primeiro toque tem que ser no campo do sacador e depois no campo do recebedor. 
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10. A pontuação da equipe consistirá na soma do tempo necessário para acertar os alvos de todos os 
integrantes da equipe, a equipe com o menor tempo será a vencedora. 

 
CUBO MÁGICO (3x3x3) 
 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
1 – Este regulamento é o conjunto de normas e disposições que regem o Campeonato de Cubo Mágico do 
comitê organizador da WCA (World Cube Association).  
2 – O Campeonato de Cubo Mágico visa desenvolver a prática da modalidade e promover a integração 
entre os estudantes do WRJ.  
 
CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E REALIZAÇÃO.  
3 – O Campeonato de cubo Mágico é uma promoção dos membros da WCA para com os estudantes da 
instituição supracitada.  
4 – A Organização e execução do Campeonato de cubo mágico estarão a cargo da comissão organizadora 
dos Jogos Internos Online WRJ. 
5 – Cada equipe irá competir com 4 atletas, sendo 2 de 6º e 7º e 2 de 8º e 9º. 
 
CAPÍTULO III - DAS REGRAS  
 
CLASSIFICATÓRIAS:  
Cada participante deverá montar o cubo mágico (3x3x3) em no máximo 10 minutos. O cubo será 
embaralhado por um dos membros de seu domicílio. A ordem de classificação dar-se á mediante ao 
seguinte critério: a classificação será em relação aos menores tempos. Em caso de empate, os 
competidores devem resolver mais uma vez o cubo mágico e ganha aquele que fizer o menor tempo. Os 
oitos primeiros estarão classificados para as finais. 
 
FINAIS:  
Segundo o chaveamento abaixo, os 8 classificados na primeira etapa competirão entre si em rodadas de 
quartas-de-final, semifinal e final. Novamente, o tempo máximo para montar o cubo é de 10 minutos. O 
cubo será embaralhado pelo seu adversário em cada etapa. 
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FUTEBOL FIFA  
 
1 – O Campeonato de E-Sports – FIFA 2020 será disputado em sistema de eliminatória simples, cada equipe 
competirá com dois atletas, um de 6º e 7º e um de 8º e 9º.  
-  Em caso de empate, será realizada uma disputa de pênaltis valendo o Gol de Ouro.  
2 – O Campeonato de E-Sports – FIFA 2020 será disputado por times de livre escolha do aluno/atleta, não 
podendo ser alterado após o início da competição. Não será permitida a escolha de seleções ou 
dreamteams. 
3 – O Tempo de Partida será de 10 minutos (5 minutos para cada lado) e o tipo deve ser escolhido a opção 
ONLINE. 
4 - Haverá 5 minutos de tolerância para início da partida diante dos horários estipulados dos jogos.  
5 – O uso do TacticalDefending é obrigatório. Caso seja detectado o uso de LegacyDefending, o 
aluno/atleta será desclassificado do campeonato. 
6 – É proibido selecionar o goleiro (Select) em qualquer momento da partida, caso seja detectado o uso 
deste artifício, o atleta será desclassificado do campeonato. 
7 – Se um aluno/atleta estiver com problema de conexão por sua internet, a Comissão Central definirá se 
ele receberá W.O ou jogará a partida em outro momento. 
-  Caso haja qualquer problema que não permita a continuação do jogo, tais como falta de luz, problemas 
no console ou problemas na mídia do jogo, uma nova partida poderá ser aberta, no qual deverá ser jogado 
somente o tempo restante, com o mesmo placar vigente anteriormente a queda. Casos extremos ficarão a 
critério da Comissão Central a decisão. 
8 – Os alunos/atletas devem comportar-se de maneira sociável, mantendo uma conduta amigável perante 
os competidores, espectadores e membros oficiais do evento. 
9 – É proibido o uso de linguagem vulgar, desafios, ironias, gestos e afins ao adversário. Essa conduta pode 
ser penalizada com desclassificação automática do(s) aluno(s)/atleta(s), sem direito a qualquer tipo de 
reclamação. 
- Mensagens ofensivas em qualquer momento, quando enviadas, resultam no atleta eliminado. 
10 – A plataforma utilizada será o PlayStation 4.  
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GINCANA SOLIDÁRIA 
 
1. A pontuação da gincana solidária será de acordo com a respectiva tabela:  

 

1°lugar 700kg 240 pontos 
2°lugar 650kg 200 pontos 
3°lugar 600kg 160 pontos 
4°lugar 550kg 120 pontos 
5°lugar 500kg 100 pontos 
6°lugar 450kg 80 pontos 
7°lugar 400kg 60 pontos 
8°lugar 350kg 40 pontos 

 
1 - Ficará a cargo das equipes a entrega de suas respectivas doações a serem realizadas no Estacionamento 
da Escola nos dias e horários determinados pela comissão geral. 
 
2 - O aluno e/ou seu respectivo representante deverá obrigatoriamente usar máscara  no ato da entrega.  
 
3 - Os alimentos deverão ser entregues com a identificação correta de sua equipe, caso não seja realizado 
dessa forma será apenas recebido a título de doação voluntária. 
 

TÍTULO V - DA DISPUTA 
 
ART. 16 - As competições acontecerão no período de 06 a 13 de novembro, com a abertura dos jogos, no 
dia 06/11, às 16h,online Via ZOOM. 
 
ART. 17- Encerramento no dia 13/11, às 16h. 
 
ART. 18 - Será considerado WO se a equipe não comparecer para a realização da competição.  
 
ART. 19- O sistema de disputa dependerá da quantidade de inscritos por modalidade de forma a deixar a 
competição mais interessante para os alunos/atletas. 
   

TÍTULO VI – DA CONTAGEM DE PONTOS 
 

 
ART. 20– W.O: – 50 pontos negativos pela modalidade. Cada equipe deverá estar preparada para o jogo 10 
(dez) minutos antes do horário previsto, preenchendo a súmula do jogo. 
  - A TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA A APLICAÇÃO DO W.O. SERÁ DE 5 min 
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ART. 21– Expulsão do atleta do jogo – 5 pontos negativos e suspensão do participante por um jogo na 
modalidade. 
 
ART. 22– Em caso de reincidência, em qualquer modalidade, o atleta será eliminado das competições e a 
turma perderá 10 pontos. 
 
ART. 23– Contagem de pontos de acordo com a modalidade: 

 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO 
 

MODALIDADES 
1º 

LUGAR 
2º 

LUGAR 
3º 

LUGAR 
4º 

LUGAR 
5º 

LUGAR 
6º 

LUGAR 
7º 

LUGAR 
8º 

LUGAR 

DESFILE DE ABERTURA 120 100 80 60 50 40 30 20 

DESAFIOS DIÁRIOS  SEGUNDO O REGULAMENTO  

BASQUETE ADAPTADO, TIK TOK, 
RELEITURA DE OBRA DE ARTE, PROVA 

DE RESISTÊNCIA, HOMECOURT, 
EMBAIXADINHAS 

120 100 80 60 50 40 30 20 

XADREZ, TENIS DE MESA ADAPTADO, 
JOGOS DE TABULEIRO, CUBO 

MÁGICO 
120 100 80 60 50 40 30 20 

SOLETRANDO LÍNGUA PORTUGUESA 
E INGLESA; CONHECIMENTO GERAL, 

DESAFIO MATEMÁTICO, HABILIDADES 
ARTÍSTICAS (CADA COMPETIÇÃO) 

120 100 80 60 50 40 30 20 

GINCANA SOLIDÁRIA  
Máximo de 500 pontos  

220 200 160 120 100 80 60 40 

 
 
ART.24– Os critérios para avaliação do vídeo de abertura: trilha sonora em relação ao tema, imagem, 
criatividade (1 minuto de vídeo), respeito às outras equipes e ao tema proposto. 
 
ART. 25– Em caso de empate na classificação geral, será proclamada campeã a equipe que tiver melhor 
classificação no Circuito Cooperativo. 
 
ART. 26– Caso persista o empate, será proclamada campeã a equipe que tiver melhor classificação na 
competição Acadêmica de Conhecimentos Gerais. 
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ART. 27– A turma que, na forma da “Contagem dos pontos” conquistar o maior número de pontos, será 
proclamada a ganhadora dos jogos. 

 
TÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO 

 
ART. 28- Haverá premiação com medalhas para os três primeiros colocados, sendo:  ouro para o 1º lugar, 
prata para o 2º lugar, bronze para o 3º lugar... 
 
A entrega: A entrega da medalha será feita via drive thru, individualmente, com o uso obrigatório de 
máscara, no estacionamento do colégio, em dia e horário determinado pela comissão geral. É facultativo 
ao competidor receber a medalha. 

 
TÍTULO VIII – DAS PENALIDADES 

 
Serão aplicadas sanções disciplinares ao atleta e/ou às equipes, cujos alunos, familiares e/ou responsáveis 
tiverem cometido a(s) seguinte(s) infração(ões): 
 
1.  Prejudicar o bom andamento da competição; 
2.  Promover desordem, antes, durante ou após os jogos; 
3.  Incentivar atleta à prática da violência e/ou desrespeito às regras. 
4.  Invadir locais dos jogos física ou virtualmente; 
5. Agredir (verbal ou fisicamente) árbitros, comissão geral, adversários ou demais pessoas presentes à 
competição; 
6.  Prejudicar o bom andamento dos jogos ou atividades. 
7.  Causar dano ao patrimônio da escola ou sujeito ao ambiente escolar. 
8. Não contribuir com a limpeza do espaço 
9. Praticar bullying ou causar constrangimento à atleta, aos participantes e/ou convidados. 
 
 

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ART. 29– Qualquer irregularidade poderá ser comunicada, via formulário no site do Colégio, pelo 
coordenador de equipe, à Comissão Central se atender às seguintes exigências: 

 
a) ser apresentado em documento específico dentro do prazo máximo de 20min após a realização da 

disputa ou do fato ocorrido; 
b) ser expresso de maneira formal, clara e objetiva; 
c) considerar as regras e normas específicas para a competição e/ou do colégio. 
d) O recurso terá resposta no prazo máximo de 24h a partir da entrega, e será analisado pelos 

representantes da Comissão Geral. 
e) Os árbitros são autoridade máxima durante as partidas nas quais estejam atuando. 
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ART. 30– Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação e Comissão de 
Organização do Evento.  
 
* Os casos omissos serão decididos conforme o regimento interno do colégio.  
 

 
TÍTULO X – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
ART.31 – As classificações por modalidades só serão divulgadas no momento da premiação, ficando a cargo 
dos coordenadores de equipe a contabilização dos pontos obtidos durante o evento. 
 
 
 
 


