
 

 

 

 
  1. OS  XLVI  JOGOS E SEUS OBJETIVOS. 
 

Os JOGOS objetivam: 
 
- complementar o trabalho desenvolvido nas aulas da disciplina de Educação 

Física e demais disciplinas através da vivência de um ambiente de competição sadio e 
educativo; 

- proporcionar a integração entre os alunos das diferentes turmas e séries, 
estimulando o espírito de solidariedade e respeito entre todos; 

- desenvolver o espírito do trabalho de equipe dentro de cada turma; e 
- exercitar as habilidades motoras e cognitivas desenvolvidas na disciplina 

de Educação Física, especialmente a técnica específica, a estratégia aplicada e as regras 
de cada modalidade. 
 
  2. A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DOS XLVI JOGOS. 

 
A estrutura de organização dos  XLVI  JOGOS do Colégio Farroupilha é 

formada pela Comissão Organizadora e pela Comissão Disciplinar, subordinadas às 
Coordenações Pedagógicas do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio e, em 
última instância, à Direção do Colégio Farroupilha. 

 
2.1 – Comissão Organizadora: É composta pelos professores de Educação 

Física e treinadores das equipes de competição do Colégio Farroupilha. Compete à 
Comissão Organizadora: 

 
1. determinar o regulamento dos JOGOS; 
2. informar a alunos, pais e professores sobre dias, horários e locais das 

competições; 
3. gerenciar as competições, garantindo o cumprimento do regulamento dos 

JOGOS e das regras de cada uma das modalidades, e buscando o 
desenvolvimento ágil e responsável das atividades, dentro de um clima de 
confraternização,  competição saudável e respeito pelo outro; 

4. sanear dúvidas ou solucionar eventuais pontos omissos do regulamento; 
5. apurar os pontos obtidos por cada uma das turmas durante as competições, 

determinando, ao final, as turmas campeãs em cada um dos módulos; 
6. aplicar as penalidades previstas nesse Regimento; 



 

 

 

7. encaminhar para análise da Comissão Disciplinar os incidentes disciplinares 
acontecidos durante os JOGOS não previstos nas penalidades automáticas 
desse Regimento; e 

8. aplicar as decisões da Comissão Disciplinar atinentes a alunos e/ou turmas e 
referentes á sua participação nos JOGOS. 

 
A Comissão Organizadora é coordenada pelo supervisor da área 

esportiva e só pode deliberar com a presença mínima de três professores de 
Educação Física e/ou treinadores e do coordenador da Comissão. 
 

2.2 – Comissão Disciplinar: A Comissão Disciplinar dos JOGOS será composta 
pelos professores de Educação Física e pelo Orientador Disciplinar do aluno ou turma 
envolvido no episódio disciplinar. Compete à Comissão Disciplinar emitir decisão sobre 
episódios disciplinares não previstos nas Medidas Disciplinares Automáticas desse 
Regulamento, descritas a seguir. A Comissão Disciplinar será convocada pela Comissão 
Organizadora dos JOGOS e, para deliberar, precisam estar presentes dois professores de 
Educação Física e o respectivo Orientador Disciplinar. 

É importante salientar que, todas as decisões tomadas pela comissão 
disciplinar, serão norteadas pelo CÓDIGO DE CONVIVÊNCIA DO COLÉGIO FARROUPILHA. 
 
  3. DISCIPLINA. 
 

O Item 1 desse Regulamento define os objetivos buscados pelo Colégio 
Farroupilha ao organizar e realizar os JOGOS. Nesse sentido, atitudes de desrespeito, 
intimidação e agressividade são inaceitáveis no espírito dos JOGOS, especialmente no 
que diz respeito a “proporcionar a integração entre os alunos das diferentes turmas e 
séries, estimulando o espírito de solidariedade e respeito entre todos”. Assim sendo, os 
casos disciplinares serão encaminhados para o orientador disciplinar para assinar Termo 
de Conduta e julgamento pela comissão organizadora dos jogos. Passível de advertência 
verbal, advertência escrita, suspensão dos jogos ou exclusão dos jogos.  
 
 
  4. CARACTERÍSTICAS DA COMPETIÇÃO. 

 
Os JOGOS serão disputados entre as turmas das diferentes séries, 

divididas da seguinte maneira: 
 
 6º ANO                            as turmas competem entre si 
 7º ANO                            as turmas competem entre si  
 8º ANO                 as turmas competem entre si  
 9º ANO                as turmas competem entre si  
 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  as turmas competem entre si 
 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  as turmas competem entre si 



 

 

 

 
Em cada um desses grupos, será apurada uma classificação com base 

nos pontos acumulados ao longo das diferentes competições propostas, 
determinando-se, ao final, a TURMA CAMPEÃ de cada grupo. 

 
 

  5. AS MODALIDADES. 
 
As turmas competirão nas seguintes modalidades: 
 
 

MODALIDADES MASCULINO FEMININO 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
1ª Série 

EM 
2ª Série 

EM 

Atletismo 

Velocidade 
75m 

Velocidade 
75m 

x x x x x x 

Velocidade 
200m 

Velocidade 
200m 

x x x x x x 

Pelota Pelota x x x        

Peso Peso      x x x 

Salto 
Distância 

Salto 
Distância 

x x x x x x 

Basquete x x x x x x x x 

Caçador x x x       
x 

(Feminino) 
x 

(Feminino) 

Futsal x x x x x x x x 

Futebol x        x  (fut7) x (fut7) x (masc) 

Handebol x x x x x x x x 

Voleibol x x   x x x x 

Corrida de 
Orientação 

x x x x x x x x 

Damas 
Competições 
simultâneas 

x x x x x x 

Xadrez x x x x x x 

Tênis de Mesa x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

As turmas poderão apresentar representantes ou equipes, conforme o caso, 
em todas as modalidades.  
 

Caso em algum dos naipes, uma turma não apresente número de alunos 
suficiente para participar de alguma  modalidades, a Comissão Organizadora 
poderá, a seu critério: 

 
1. juntar a turma com outra(s) turma(s) para a disputa de 

algumas ou todas as modalidades, no naipe necessário. Neste 
caso, todos os pontos conquistados pela(s) equipe(s) 
resultante(s) da união das duas ou mais turmas, serão 
atribuídos às mesmas turmas, sem qualquer prejuízo ou 
desconto, ou 

2. o professor de Educação Física da turma irá organizar a 
escolha de jogadores adicionais, obedecendo os seguintes 
critérios: não apresentar registros disciplinares, apresentar 
bom desempenho nas aulas de Educação Física. 

3. decidir por outra opção que atenda da melhor maneira ao 
objetivo de plena participação dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  6. O SISTEMA DE DISPUTA. 

 
 O sistema de disputa dos JOGOS tenderá a seguir o seguinte sistema, 

considerada a seguinte previsão de número de turmas/equipes: 
 

SISTEMA DE DISPUTA EM CADA GRUPO 

  

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano  

Nº 
Equipes 

Sistema 
Nº 

Equipes 
Sistema 

Nº 
Equipes 

Sistema 
Nº 

Equipes 
Sistema 

Nº 
Equipes 

Sistema 

Basquete 

8 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s 

7 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s 

7 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s 

6 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s 

  

Futsal 

Futebol 

Handebol 

Voleibol 

Damas 
6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

 

 

Xadrez 
6 por 
turma 

6 por 
turma 

6 por 
turma 

6 por 
turma 

 

Tênis de 
Mesa 

8 por 
turma 

8 por 
turma 

8 por 
turma 

8 por 
turma 

 

SISTEMA DE DISPUTA EM CADA GRUPO 

  

1ª Série EM  2ª Série EM  

Nº 
Equipes 

Sistema 
Nº 

Equipes 
Sistema 

Basquete 

5 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s 

4 

Si
st

em
a 

d
e 

gr
u

p
o

s Futsal 

Futebol 

Handebol 

Voleibol 

Damas 
6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

6 por 
turma 

El
im

in
at

ó
ri

a 
Si

m
p

le
s 

Xadrez 
6 por 
turma 

6 por 
turma 

Tênis de 
Mesa 

8 por 
turma 

8 por 
turma 

 
Eventualmente, em função da variação do número de equipes por 

diminuição ou aumento do número de equipes previstas, outros sistemas poderão ser 
utilizados pela Comissão Organizadora, a seu critério, como, por exemplo, turno único 
em pontos corridos, 



 

 

 

 
6.1 – Eliminatória Simples: todos os jogos são eliminatórios, ou seja, o 

vencedor de cada jogo está classificado para a fase seguinte enquanto o perdedor está 
eliminado da competição. 

 
6.2 - Eliminatória Dupla: a equipe só é eliminada da competição após sofrer 

sua segunda derrota. O sistema de Eliminatória Dupla só poderá ser utilizado em dias 
sem chuva (pois necessita de duas quadras: uma interna, outra externa). Em caso de 
chuva, o tempo das partidas poderá ser diminuído (basquete, handebol e futsal) ou 15 
pontos (voleibol). 
 

6.3 – Disputa em chaves: todas as equipes se enfrentam em turno único no 
grupo, classificando-se as duas melhores em cada para as semifinais e disputa da final.  
 
Parágrafo Primeiro: Em caso de empate no BASQUETE entre duas ou mais equipes, serão 
considerados os seguintes critérios de desempate: 
 
   1º critério  Confronto direto (entre duas equipes) 
   2º critério  Saldo de cestas nos jogos. 

3º critério Cestas average (razão entre cestas pró e 
contra) nos jogos. 

   4º critério  Menor quantidade de alunos 
desqualificados por conduta disciplinares durante a competição 
   5º critério  Sorteio 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de empate no HANDEBOL, FUTSAL e no FUTEBOL DE 
CAMPO entre duas ou mais equipes, serão considerados os seguintes critérios de 
desempate: 
 
   1º critério  Confronto direto (entre duas equipes) 
   2º critério  Saldo de gols 
   3º critério  Maior número de gols marcados 

4º critério  Menor quantidade de gols sofridos 
   5º critério  Menor pontuação em cartões vermelhos (3 
pontos) e amarelos (1 ponto) durante a competição  

6º critério  Sorteio 
 
Parágrafo Terceiro: Em caso de empate no VOLEIBOL entre duas ou mais equipes, serão 
considerados os seguintes critérios de desempate: 
 
   1º critério  Confronto direto (entre duas equipes) 
   2º critério  Saldo de pontos 



 

 

 

   3º critério  Pontos average (razão entre pontos pró e 
contra) 
   4º critério  Menor pontuação em cartões amarelos (1 
ponto), vermelho (2 pontos), amarelo e vermelho separados (3 pontos) e amarelo e 
vermelho juntos (4 pontos). 

5º critério  Sorteio 
    

6.4 – Fase Classificatória dividida em Chaves, Semifinais e Finais: as equipes são 
divididas em grupos ou chaves, onde jogarão entre si, classificando para as Semifinais e 
Finais. Para obter-se as equipes classificadas em cada grupo, utiliza-se o sistema de 
pontuação e desempate apresentado acima. 

 
Parágrafo Primeiro: Nas fases Eliminatória, Semifinal e Final, ou em Eliminatórias duplas, 
nas modalidades de HANDEBOL, FUTSAL, e BASQUETE, nos jogos que terminarem 
empatados no tempo normal, será disputado uma prorrogação. Persistindo o empate 
ao final da prorrogação, a decisão se dará através da cobrança de uma série de três 
penalidades para cada equipe alternadamente e, ainda persistindo o empate, de uma 
cobrança para cada equipe, alternadamente, até que se apure a equipe vencedora. Será 
igualado o número de participantes, só será repetida a ordem de batedores, após todos 
terem efetuado uma cobrança de penalidade. No FUTEBOL DE CAMPO será disputa de 
pênaltis direto, não havendo prorrogação, com série de 3 penalidades alternadas para 
cada equipe. 
 
Parágrafo Segundo: O tempo da prorrogação será o seguinte, conforme a modalidade e 
categoria: 
  BASQUETE    1 período de 2 minutos 

HANDEBOL    1 período de 2 minutos 
  FUTSAL     Sem prorrogação / 
penalidades direto 
  FUTEBOL DE CAMPO 9º ano  Sem prorrogação / penalidades 
direto  
  FUTEBOL DE CAMPO Ensino Médio Sem prorrogação / penalidades 
direto  
 
 
Parágrafo Quarto: Em caso de não comparecimento de uma equipe, a comissão 
organizadora, remanejará a distribuição das equipes nas chaves conforme a 
necessidade para a sequência do torneio. Derrota por W.O. somente após início do 1º 
jogo do torneio. 
 
 
 
 



 

 

 

 
7. REGULAMENTO TÉCNICO: 
 

7.1 - Voleibol masculino e feminino. 
 

VOLEIBOL 

  6º Ano 7º Ano 8ª Ano 9º ano 
1ª e 2ª  

Séries EM 

Tamanho da quadra  18m x 9m 18m x 9m 18m x 9m 18m x 9m 

Número de jogadores   
Mín 8 – 
Máx 12 

Mín 8 – 
Máx 12 

Mín 8 – 
Máx 12 

Mínimo 6 

Trocas  

Todos os 
alunos 

inscritos 
deverão 

jogar. 
Duas 

trocas a 
cada 10 
pontos 

somados. 

Todos os 
alunos 

inscritos 
deverão 

jogar. 
Duas 

trocas a 
cada 10 
pontos 

somados. 

Todos os 
alunos 

inscritos 
deverão 

jogar. 
Duas 

trocas a 
cada 10 
pontos 

somados. 

Livre 

Pontuação  25 pontos 25 pontos 25 pontos 25 pontos 

Jogo final  25 pontos 25 pontos 25 pontos 25 pontos 

 
7.2 - Basquete masculino e feminino. 

 

BASQUETEBOL 

  6º Ano 7º Ano 8ª Ano 9ª Ano 
1ª e 2ª  
Séries 

EM 

Tamanho da 
quadra 

Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial 

Altura da tabela Oficial Oficial Oficial Oficial Oficial 

Número de 
jogadores  

Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 
Mínimo 

5 

Trocas 

A formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 

A formação do 
2º tempo de 

jogo deverá ter 
jogadores 

diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 

A formação do 
2º tempo de 

jogo deverá ter 
jogadores 

diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 

A formação do 
2º tempo de 

jogo deverá ter 
jogadores 

diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 

Livre 



 

 

 

tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 8 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

tempo a 
formação será 
livre. Equipes 

com 8 
componentes: 
cada estudante 

deverá jogar 
somente dois 

tempos.. 

tempo a 
formação será 
livre. Equipes 

com 8 
componentes: 
cada estudante 

deverá jogar 
somente dois 

tempos.. 

tempo a 
formação será 
livre. Equipes 

com 8 
componentes: 
cada estudante 

deverá jogar 
somente dois 

tempos. 

Tempo de jogo 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

10 
minutos 

Prorrogações 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 
2 

minutos 

Limite de faltas 
individuais em 
todos os jogos 

3 3 3 3 3 

Limite de faltas 
coletivas em 

todos os jogos 
5 5 5 5 5 

Marcação 
defensiva em 
todos os jogos 

Meia quadra Meia quadra Livre Livre Livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

7.3 - Handebol masculino e feminino. 
 

HANDEBOL 

  6º Ano 7º Ano 8ª Ano 9º Ano 
1ª e 2ª  

Séries EM 

Tamanho da 
quadra 

Mini Oficial Oficial Oficial Oficial 

Número de 
jogadores 

Min 9 – Máx 14 Min 9 – Máx 14 Min 9 – Máx 14 Min 9 – Máx 14 Mínimo 7 

Trocas 

A formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes com 
9 componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

A formação do 
2º tempo de 
jogo deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 9 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

A formação do 
2º tempo de 
jogo deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 9 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 9 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

Livre 

Tempo de jogo 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

10 
minutos 

Prorrogações 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 

Desempates em 
tiros de 7 metros 

1º) 3 tiros 1º) 3 tiros 1º) 3 tiros 1º) 3 tiros 1º) 3 tiros 

2º) alternados 2º) alternados 2º) alternados 2º) alternados 
2º) 

alternados 

Marcação 
defensiva em 
todos os jogos 

Livre Livre Livre Livre Livre 

 
 
 



 

 

 

7.4 - Futsal masculino e feminino. 
 

FUTSAL 

  6º Ano 7º Ano 8ª Ano 9ª Ano 
1ª e 2ª  

Séries EM 

Número de 
jogadores  

Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 Mín 8 – Máx 12 Mínimo 5 

Trocas 

A formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 8 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

A formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 8 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

A formação do 2º 
tempo de jogo 
deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 8 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos. 

 A formação do 
2º tempo de 
jogo deverá ter 
jogadores 
diferentes em 
relação ao 1º 
tempo. No 3º 
tempo a 
formação será 
livre. Equipes 
com 8 
componentes: 
cada estudante 
deverá jogar 
somente dois 
tempos.. 

Livre 

Tempo de jogo 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

11 minutos  
1º tempo: 4 

minutos 
2º tempo: 4 

minutos 
3º tempo: 3 

minutos 

10 
minutos 

Desempates 
em pênaltis 

1º) 3 p/ cada 1º) 3 p/ cada 1º) 3 p/ cada 1º) 3 p/ cada 
1º) 3 p/ 

cada 

2º) alternados 2º) alternados 2º) alternados 2º) alternados 
2º) 

alternados 

Marcação 
defensiva em 
todos os jogos 

Livre Livre Livre Livre Livre 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

7.5 – Futebol de campo masculino. 
 

FUTEBOL DE CAMPO 

  9ª ano 1ª e 2ª  Séries EM 

Número de jogadores em 
campo 

7 11 

Participação de todos 
jogadores 

Livre Livre 

Tempo de jogo 20 minutos 20 minutos 

Substituições Livre Livre 

Desempates em pênaltis 
1º) 3 p/ cada 1º) 3 p/ cada 

2º) alternados 2º) alternados 

Virada de lado Tempo corrido 10º minuto 

 
 
8. PONTUAÇÃO: 
 

No atletismo, para apuração da classificação final de cada turma na 
modalidade, os pontos serão atribuídos em cada prova, em ambos os naipes, de acordo 
com a seguinte tabela: 

 

MASCULINO FEMININO 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9ª Ano 
1ª e 2ª  
Séries 

EM 

Velocidade 
75m 

Velocidade 75 15 - 10 - 08 - 06 - 04   

Velocidade 
200m 

Velocidade 
200m 

15 - 10 - 08 - 06 - 04  

Salto em 
Distância 

Salto em 
Distância 

15 - 10 - 08 - 06 - 04  

Pelota Pelota 15 - 10 - 08 - 06 - 04  

Peso  Peso  15 - 10 - 08 - 06 – 04    

 
 

Em caso de empate na classificação final do atletismo as turmas receberão 
a pontuação total da sua classificação. 

 
 
O atletismo e as demais modalidades somarão pontos para a classificação 

geral final conforme a seguinte tabela: 
 
 



 

 

 

 
PONTUAÇÕES: 

6º Ano 

Atletismo 
100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                       
30 (5º lugar) - 20 (6º lugar) - 10 (7º lugar) – 5 (8º lugar) 

Basquete 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar) – 10 (6º, 7º, 8º) 

Futsal 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar) – 10 (6º, 7º, 8º) 

Futebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar) – 10 (6º, 7º, 8º) 

Handebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar) – 10 (6º, 7º, 8º) 

Queimada 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar) – 10 (6º, 7º, 8º) 

Damas 25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de 
Mesa 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
 

7º Ano 

Atletismo 
100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                       

30 (5º lugar) - 20 (6º lugar) - 10 (7º lugar) 

Basquete 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Futsal 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Handebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Voleibol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Damas 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de 
Mesa 

25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
 



 

 

 

 

8º Ano 

Atletismo 
100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                       

30 (5º lugar) - 20 (6º lugar) - 10 (7º lugar) 

Basquete 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Futsal 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Handebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Voleibol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º,6º e 7º lugares)  

Damas 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de 
Mesa 

25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
 

9º Ano 

Atletismo 
100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                       

30 (5º lugar) - 20 (6º lugar) - 10 (7º lugar) 

Basquete 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º e 6º  lugares)  

Futsal 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º e 6º  lugares)  

Futebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º e 6º  lugares)  

Handebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º e 6º  lugares)  

Voleibol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º e 6º  lugares)  

Damas 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de 
Mesa 

25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
 
 



 

 

 

1ª Série EM 

Atletismo 
100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                       

30 (5º lugar) - 20 (6º lugar) - 10 (7º lugar) 

Basquete 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar)  

Futsal 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar)  

Futebol/Caçador 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar)  

Handebol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar)  

Voleibol 
60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  - 

20 (5º lugar)  

Damas 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de Mesa 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
 

2ª Série EM 

Atletismo 100 (1º lugar) - 80 (2º lugar) - 60 (3º lugar) - 40 (4º lugar)                                                                        

Basquete 60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)   

Futsal 60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)   

Futebol/Calaçador 60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)   

Handebol 60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)   

Voleibol 60 (1º lugar) - 50 (2º lugar) - 40 (3º lugar) - 30 (4º lugar)  

Damas 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Xadrez 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Tênis de Mesa 25 (1º lugar) - 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar)  

Corrida de 
Orientação 

25 (1º lugar) – 15 (2º lugar)  - 10 (3º lugar)  – 5 (4º lugar) 

 
No sistema de Dupla Eliminatória, o terceiro, quarto, quinto e sexto lugares 

serão definidos pela ordem de eliminação na competição, privilegiando-se aqueles que 
perderam para a equipe campeã. 

 
No sistema de Semifinais e Finais, o terceiro lugar será aquela equipe que 

perdeu para a equipe campeã nas Semifinais. 
 
 



 

 

 

9. PONTUAÇÃO DO DESFILE. 
 

O desfile do dia 14 de setembro (abertura dos JOGOS) valerá pontos que 
contarão para a classificação final dos JOGOS. O Desfile de cada turma dentro da 
área delimitada de 30 metros de comprimento deverá ter o tempo mínimo de 1 
minuto. Cada 10 segundos, a menos, acarretará a perda de 10 pontos. 

 
 

Cada turma deverá apresentar sua proposta de desfile em formulário 
próprio e cd, entregues até o dia 05 de setembro para o professor conselheiro 
da turma.  

 
A pontuação de 350 pontos será distribuída da seguinte forma: 
 
  100 pontos   proporcionais à frequência em cada 

turma (será realizada a chamada no dia do desfile dos jogos) 
  50 pontos  organização na concentração  
  50 pontos  organização pós desfile 
              50 pontos  criatividade no desenvolvimento do 

tema 
   50 pontos  riqueza e coerência do texto 

apresentado 
   50 pontos  entrega do texto e do CD-R ou 

pendrive no prazo 
 
 
São proibidos no desfile a utilização de quaisquer tipos de fogos, 

sinalizadores, aparelhos sonoros, animais e veículos motorizados. 
 É expressamente proibido no desfile qualquer tipo de ato ofensivo e ou postura 
inadequada ou que inflija o código de conduta do Colégio Farroupilha, sob pena de 
perda total dos pontos.  
 
11. APURAÇÃO DA TURMA CAMPEÃ DOS JOGOS 
 

A turma campeã dos JOGOS em cada série será aquela que obtiver o 
maior número de pontos somando todas as modalidades  e do desfile. Em caso de 
empate na classificação final dos JOGOS, serão considerados os seguintes critérios 
para desempate: 

 
   1º maior número de primeiros lugares 
   2º maior número de segundos lugares 
   3º maior número de terceiros lugares 
   ... e assim sucessivamente. 



 

 

 

 
12. PREMIAÇÃO. 
 

No Atletismo, Damas, Xadrez e Tênis de Mesa, serão premiados os três 
primeiros colocados em cada modalidade. 

Nas demais modalidades, serão premiadas apenas as equipes classificadas 
em 1º e 2º lugar em cada modalidade. A premiação acontecerá na cerimônia de 
encerramento dos JOGOS. 
 
13. UNIFORME. 
 

Todos integrantes da equipe deverão estar trajados de forma igual. A 
camiseta utilizada pode ser a de Educação Física. As turmas poderão utilizar camisetas 
coloridas, desde que respeitado o exposto anteriormente. 
 

A camiseta deve conter, nas costas, o número de chamada de cada aluno. 
As meninas, para competir, deverão ter o cabelo, quando comprido, 

preso.  
Nas modalidades coletivas é proibido o uso de joias e adereços 

(correntes, brincos, relógios, etc...). 
A turma que não se apresentar com a camiseta na cor sorteada ou não 

contiver o número de chamada nas costas poderá ser punida com a perda de até 
100 (cem) pontos. 
 

 

 
13.1 Segurança 
 
Com o objetivo de evitar a perda de objetos e roupas, sugerimos aos 

alunos que tragam para o Colégio, durante o período dos JOGOS, apenas aqueles 
itens realmente necessários. Evitem trazer joias e objetos de valor. As roupas, 
quando despidas, devem ser guardadas dentro das mochilas. 

 

 
14. FREQUÊNCIA. 
 

A frequência dos alunos durante os JOGOS é obrigatória. Serão realizadas 
chamadas durante os dias de competição. A freqüência nos dias de JOGOS será 
creditada às respectivas disciplinas de cada um dos dias. 

Haverá tolerância de 10 minutos apenas para o primeiro jogo da rodada. Os 
demais jogos seguem a seqüência do sorteio. É responsabilidade das turmas 
apresentarem-se pontualmente na quadra para a realização dos jogos. 
 



 

 

 

Em caso de derrota por WO, os alunos deliberadamente faltantes e 
causadores da derrota poderão ser responsabilizados individualmente, e estarão 
automaticamente suspensos dos JOGOS 

 
Os alunos que faltarem aos JOGOS deverão apresentar a justificativa até 48 

horas após encerradas as competições. Caso a justificativa seja considerada aceitável 
o aluno deverá apresentar um trabalho para o professor de Educação Física.  

 
15. APROVAÇÃO PELO CTAP. 
 

Esse Regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo 
Pedagógico – CTAP do Colégio Farroupilha, e atualizado para a 46ª edição dos JOGOS. 

 
 
 
 
 


