
 

 

Página 1 de 17 

 

 

XXV JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO MÓDULO 2019 
 

 

Ao setor de 

Educação Física e Esporte: 

 

 

Vimos através do presente, solicitar a inscrição da nossa turma _____ nos XXV JOGOS INTERNOS 

nas categorias abaixo: 

 

 MASC  FEM 

1. VOLEIBOL (    )  (    ) 

2. FUTEBOL DE SALÃO (    )  (    ) 

3. G.R.   (    ) 

4. XADREZ (    )  (    ) 

5. KARATÊ (    )  (    ) 

6. JUDÔ (    )  (    ) 

7. DANÇA LIVRE 

8. NATAÇÃO 

 

(    ) 

(    )  

(    ) 

9. TÊNIS DE MESA (    )  (    ) 

10. BASQUETE (    )  (    ) 

11. BADMINTON (    )  (    ) 

12. LEAGUE OF LEGENDS  (    )  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Líder da turma ou padrinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Devolver este documento, juntamente com a ficha de inscrição das modalidades, até o dia 31/05/2019. 
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XXV JOGOS INTERNOS 2019 

REGULAMENTO GERAL 

 

TÍTULO I  DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º  Os XXV Jogos Internos do Colégio Módulo serão realizados no período de 29 de julho a 04 de 

agosto de 2019, e visam estimular os estudantes a uma prática esportiva e recreativa, 

despertando-os para atividades físicas e morais, favorecendo o congraçamento entre os alunos 

das diversas turmas do nosso Colégio. 

 

TÍTULO II  DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 2º  Poderão participar dos XXV Jogos Internos os alunos matriculados nas turmas do 6º ano do 

ensino fundamental a 3ª série do ensino médio, que estejam devidamente matriculados na escola. 

OBS: as mudanças de turma só poderão ser realizadas mediante a aprovação da comissão 

organizadora e com a condição de que o aluno tenha estudado na turma no ano corrente (2019). 

 

Art. 3º  O mesmo aluno poderá participar de quantas modalidades desejar, desde que não haja choque 

de horário nas competições em que ele esteja participando. A organização do evento não se 

responsabilizará por quaisquer prejuízos causados à turma em função da ausência de tal 

competidor. 

 

Parágrafo único: caso haja união de duas turmas, automaticamente impossibilitará a pontuação sobre os 

100% de participação.  

 

 

TÍTULO III  DAS COMPETIÇÕES 

 

Art. 4º  As competições, tanto para o masculino como para o feminino, serão realizadas em três 

categorias: 

  

a) Categoria Infantil: alunos dos sextos e sétimos anos. 

b) Categoria Infanto-juvenil: alunos dos oitavos e nonos anos. 

c) Categoria Juvenil: alunos do ensino médio. 

 

Art. 5º  As modalidades serão as seguintes: 

 

1. VOLEIBOL.................... Mas/Fem (coletiva) 

2. FUTSAL........................ Mas/Fem (coletiva) 

3. G.R............................... Fem (individual) 

4. XADREZ....................... Mas/Fem (individual) 

5. KARATÊ....................... Mas/Fem (individual) 

6. JUDÔ............................ Mas/Fem (individual) 

7. DANÇA LIVRE............. Livre (para qualquer sexo) 

8. TÊNIS DE MESA.......... Mas/Fem (individual) 

9. NATAÇÃO.................... Mas/Fem (individual) 

10. BASQUETE............. Mas/Fem (coletiva) 

11. BADMINTON Mas/Fem (individual) 

12. L.O.L (League of legends) Mas/Fem (coletiva) 

 

 

 

Parágrafo único: os critérios de desempate serão estabelecidos nos regulamentos específicos das 

modalidades. 
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TÍTULO IV  DA PREMIAÇÃO 

 

Nas modalidades coletivas, haverá premiação com medalha de ouro e prata. Nas modalidades 

individuais, serão premiados os três primeiros colocados por categoria e sexo, com medalhas de ouro prata e 

bronze. 

 

 

TÍTULO V  DA SOLENIDADE 

 

Art. 6º  A solenidade de abertura será constituída por um desfile das equipes participantes e 

apresentações de GR, que será realizada no dia 31 de julho (quarta-feira), às 19h na quadra 

principal do Colégio. 

 

Art. 7º  É obrigatória a participação de todas as turmas no desfile de abertura com, no máximo, 15 alunos. 

Cada equipe deverá realizar seu desfile apresentando o tema “25 anos de Jogos Internos”. O 

tempo do desfile será o suficiente para realizar uma volta na quadra sem qualquer parada para 

exibições. 

 

 

TÍTULO VI  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 8º  Nas modalidades coletivas, a equipe que perder uma partida por W x O, perderá os pontos do 

confronto relacionado, mas não será eliminada da competição. 

 

Art. 9º  As equipes que se inscreverem nos jogos internos estarão obrigadas a aceitar e a cumprir as 

normas deste regulamento e dos regulamentos específicos das modalidades. 

 

Art. 10º  As equipes só poderão participar das partidas se estiverem devidamente uniformizadas 

(camisas dos jogos correspondentes à sua turma). 

 

Art. 11º  A equipe que participar das partidas com algum aluno que não esteja inscrito ou com a inscrição 

irregular, perderá os pontos na partida em questão e será eliminada da modalidade. 

 

Art. 12º  PREMIAÇÃO EXTRA 

 

 A EQUIPE QUE: 

 1. elaborar o desfile de abertura de acordo com o tema. ……………..….. 05(cinco pontos) 

 2. participar com 100% da turma……….......……………………………….. 20(vinte pontos) 

 3. tarefa Filantrópica. ................................…………………………………. 05(cinco pontos) 

 4. contar com a participação de um pai ou mãe no free dance. ………… 05(cinco pontos) 

 5. produzir um texto sobre os Jogos Internos ...................……………...... 05(cinco pontos) 

 6. vídeo do ex-aluno ..............……………………………………………...... 05(cinco pontos) 

 7. concurso “Essa história é nossa”........................…............................... 05(cinco pontos) 

 

Art. 13º  O aluno que for expulso de alguma partida por agressão de qualquer gênero, será eliminado 

dos jogos e poderá sofrer outras sanções referentes às atividades escolares, após avaliação da 

Direção da escola e em conjunto com a comissão organizadora dos Jogos Internos. 

 

Parágrafo único: Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

Setor de Educação Física e Esporte 
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REGULAMENTO DAS MODALIDADES 

DANÇA LIVRE (MISTO) 

Art. 1º   DA PARTICIPAÇÃO 

 Cada equipe poderá inscrever um grupo com número ilimitado de participantes. 
 

Art. 2º  DOS TEMAS 

 Cada equipe terá que representar, interpretar ou apresentar uma coreografia de acordo com o 
tema (ANOS 90), sendo que não poderão ser apresentadas músicas com duplo sentido, que 
contenham palavrões ou conteúdo sexual. 
 

Art. 3º  DAS APRESENTAÇÕES 

  A competição será realizada dia 01 de agosto (quinta-feira), às 18h, na quadra principal. 

 A ordem de apresentação das equipes será a mesma do desfile de abertura. 

 As equipes deverão se apresentar dentro de uma área delimitada pela comissão organizadora. 

 O tempo de duração das apresentações deverá ser de no máximo 3 min e 30 seg. 
 

Art. 4º  DOS JUÍZES 

 O júri será composto por 4 (quatro) pessoas conhecedoras da área artística. 
 

Art. 5º  DAS MÚSICAS DE APRESENTAÇÃO 

 Cada equipe deverá entregar à Profª. Emanuelle Brasil ou à Profª. Helen Pedrosa, um 
PENDRIVE contendo somente a música da apresentação, devidamente identificado com o 
NOME DA EQUIPE, DURAÇÃO E TEMA DE APRESENTAÇÃO, até o dia 19/07/19 às 12 horas. 
Caso não cumpra com o prazo determinado, a equipe poderá será eliminada da competição de 
DANÇA. 
 

Art. 6º  DOS CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS 

  Utilização do tema- Apresentar a dança dentro da temática, ou seja, ser fiel ao tema abordado 
na coreografia. 

 Figurino e adereços- Serão analisados se estão dentro da proposta apresentada e forma de 
utilização criativa na dança. 

 Musicalidade- É o instrumento que temos para transformar sinais sonoros em emoção, e vice-
versa. Será avaliada a questão do tema e da música escolhida pela equipe e, se ambas estão 
dentro da contextualização coreográfica. 

 Interação, sincronismo e harmonia- O grupo será avaliado como um único corpo, ou seja, 
analisado sobre a plasticidade dos movimentos e a alegria contagiante do grupo. 

 Coreografia- É a arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se dá 
quando surge a necessidade de apresentar uma idéia ou sentimento a um público, através de 
movimentos corporais expressivos. Será analisado todo processo coreográfico: formas, 
direções, trajetórias, expressividade, ritmo e corporeidade.  

 Técnica do Movimento-Os movimentos e a expressão corporal e facial devem ser compatíveis 
com o estilo da música. 

 Exploração do espaço- Aproveitamento do espaço com movimentos em diferentes direções e 
de forma coordenada. 

 Carisma e expressão- Motivação, atitude, expressão adequada, autoconfiança. A dança deve 
ser dinâmica, criativa e variada.  

 
 Obs: a equipe que apresentar uma dança apelativa, sexualmente, será desclassificada da 

competição em questão.  
TODAS AS FAIXAS SERÃO OUVIDAS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA, SENDO 
ASSIM, SERÁ VETADA A MÚSICA QUE ESTEJA EM DESACORDO COM AS NORMAS 
DESTE REGULAMENTO (Art. 2º).  

Art. 7º  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Qualquer imprevisto que ocorra durante a competição, caberá à mesa julgadora, em conjunto com 
a comissão organizadora, dar uma solução ao fato ocorrido. 

 

 

 

Responsáveis 

Profª. Helen Pedrosa e Profa. Emanuelle Chagas Brasil. 
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FUTEBOL DE SALÃO (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  Os Jogos de futebol de salão serão fundamentados nas regras oficiais adotadas pela CBFS 
(Confederação Brasileira de Futsal) e as equipes deverão ser compostas por, no máximo, 10 
(dez) integrantes. 

 O tempo de duração das partidas será de 10 (dez) minutos corridos. 

 A forma de disputa será decidida no congresso técnico, de acordo com o número de equipes 
inscritas. 

 Os critérios adotados em relação à forma de disputa serão de única e exclusiva 
responsabilidade da coordenação da modalidade. 

 O sistema adotado para contagem de pontos será o seguinte: 
* vitória................ 3 pontos 

* empate..............1 ponto 

* derrota...............0 ponto 

 

Art. 2º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Empate entre duas equipes 
 

1º. Menor números de cartões (vermelhos e amarelos) recebidos.  

2º. Confronto direto. 

3º. Maior n.º de gols feitos. 

4º. Menor n.º de gols recebidos. 

 5º. Sorteio. 

 

 Empate entre três ou mais equipes 
 

1º. Menor números de cartões (vermelhos e amarelos) recebidos. 

2º. Maior n.º de gols feitos. 

3º. Menor n.º de gols recebidos. 

4º. Sorteio. 

 

Em caso de empate na final, o campeão será definido pelo sistema de cobranças de pênaltis 

alternados. 

 

Art. 3º  DAS PENALIDADES 

  O aluno (atleta) que receber 2(dois) cartões amarelos durante o campeonato, estará 

automaticamente suspenso da próxima partida da equipe.  

 Em caso de expulsão de uma partida, por qualquer tipo de agressão, o aluno estará 

automaticamente eliminado da modalidade, podendo, ainda, ser eliminado dos jogos. 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Responsáveis 

Prof. Antonio Nailton Martins Oliveira e Prof. André Ricardo Mendes Ferreira 
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VOLEIBOL (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  Os Jogos de voleibol serão adaptados nas regras oficiais adotadas pela CBV (Confederação 

Brasileira de Voleibol). 

 As partidas serão realizadas em um set de 15(quinze) pontos. 

 Poderão ser inscritos, no máximo, 10 (dez) alunos por turma. 

 A turma só poderá iniciar uma partida se estiverem presentes, no mínimo, 5 (cinco) alunos 

regularmente inscritos e uniformizados no horário do jogo, caso contrário, a turma será 

declarada perdedora por WXO. 

 A forma de disputa será decidida no congresso técnico, de acordo com o número de equipes 

inscritas. 

 Os critérios adotados em relação à forma de disputa serão de única e exclusiva 

responsabilidade da coordenação da modalidade. 

 A contagem de pontos será feita da seguinte forma: 

* Vitória..................3(três) pontos 

* Derrota................0 (zero) pontos 

 

Art. 2º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Empate entre duas ou mais equipes: 

1º. Pontos average. 

2º. Sorteio 

 

 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Profa. Creunice de Jesus Santos 
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JUDÔ (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  A competição será fundamentada nas normas da CBJ (Confederação Brasileira de Judô). 

 Os combates terão duração de 3 minutos. 

 Só será permitido o uso de KANSETSU WAZA (técnicas de chave de articulação) e SHIME 

WAZA (técnicas de estrangulamento) na categoria Juvenil (Ensino Médio). 

 Para as categorias com até 3 alunos inscritos, a competição será através de rodízio e, para as 

categorias com mais de 3 alunos inscritos será por eliminatória simples. 

 

Art. 2º  DAS CATEGORIAS 

 As categorias serão divididas pela seguinte tabela de pesos. 

 

 

6º e 7º Ano do Ensino Fundamental 

MASCULINO FEMININO 

até 

30Kg 

+ 30 a 

36Kg 

+ 36 a 

44Kg 

+44 a 

53Kg 

+ 

53Kg 

até 

30Kg 

+ 30 a 

36Kg 

+ 36 a 

44Kg 

+44 a 

53Kg 

+ 

53Kg 

 

8º e 9º Ano do Ensino Fundamental 

MASCULINO FEMININO 

até 

36Kg 

+ 36 a 

44Kg 

+ 44 a 

53Kg 

+53 a 

64Kg 

+ 

64Kg 

até 

36Kg 

+ 36 a 

44Kg 

+ 44 a 

53Kg 

+53 a 

64Kg 

+ 

64Kg 

 

Ensino Médio 

MASCULINO FEMININO 

até 

50Kg 

+ 50 a 

60Kg 

+ 60 a 

73Kg 

+73 a 

90Kg 

+ 

90Kg 

até 

40Kg 

+ 40 a 

48Kg 

+ 48 a 

57Kg 

+57 a 

70Kg 

+ 

70Kg 

 

 

Art. 3º  DA ARBITRAGEM 

 A competição será regida pelas regras de arbitragem da F.I.J. (Federação Internacional de Judô). 

 

Art. 4º  DAS INSCRIÇÕES 

  Na inscrição, deverá constar o nome do aluno, turma e peso. 

 Cada sala poderá inscrever, no máximo, 2 alunos por sexo. 

 

 OBS.: é obrigatória a informação correta do peso corporal na ficha de inscrição. O aluno deverá 

confirmar seu peso antes da competição. Caso esteja fora dos limites da categoria, o mesmo 

estará eliminado automaticamente. 

 

Art. 5º  DA PREMIAÇÃO 

 Os alunos classificados em 1º, 2º e 3º colocados serão premiados com medalhas. Caso não haja, 

no mínimo 2(dois) alunos inscritos em cada categoria de peso, não haverá a competição, e se 

tiver algum aluno inscrito na mesma, este marcará 1(um) ponto para sua equipe.  

 

Art. 6º  DA CONTAGEM DE PONTOS 

 Medalha de ouro........................... 

Medalha de prata.......................... 

Medalha de bronze....................... 

Fusen Gashi................................. 

 

10 pontos 

06 pontos 

03 pontos 

01 pontos 
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Art. 7º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 * No caso de empate, será contado o maior número de medalhas: 

1º - Medalhas de Ouro 

2º - Medalhas de Prata 

3º - Medalhas de Bronze 

 

 Obs.: Para pontuação geral da turma, serão somados os pontos obtidos pelos alunos de forma 

individual e, a equipe que marcar o maior número de pontos, será a campeã e assim por diante.  

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Prof. Lúcio Flávio Gomes Ribeiro da Costa 
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XADREZ (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  As partidas de xadrez serão regidas por adaptações das regras oficiais adotadas pela FIDE 

(Federação Internacional de Xadrez). 

 Cada equipe poderá inscrever até 3 atletas, tanto para o masculino como para o feminino. 

 A competição será desenvolvida pelo sistema SCHURING (Rodízio simples). 

 A primeira rodada será feita com base no sorteio dos números atribuídos aos participantes; as 

demais rodadas só serão efetuadas após a conclusão da rodada anterior. 

 Cada atleta terá a sua disposição 10(dez) minutos para realizar todas as suas jogadas 

durante cada rodada.  

 Será eliminado da competição o atleta que não estiver presente à primeira rodada, ou perder 

uma partida por W X O. 

 O prazo máximo de tolerância para espera será de 5 (cinco) minutos. Caso o atleta chegue no 

prazo, será descontado no seu relógio o tempo de atraso. 

 O critério adotado para contagem de pontos será o seguinte: 

* Vitória................01(um) ponto 

* Empate..............½ (meio) ponto 

 

Art. 2º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 1º. Maior número de vitórias com as peças pretas. 

2º. Confronto direto. 

 

 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Prof. José Dias Santos Neto 
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GINÁSTICA RÍTMICA (FEM) 

 

COMPETIÇÃO MÃOS LIVRES 

 

Art. 1º  DOS OBJETIVOS 

 Desenvolver o espírito esportivo, familiarizando as ginastas com apresentações em público para o 

aprimoramento da autoconfiança. 

 

Art. 2º  DA COMPETIÇÃO 

  A competição de GR terá como base de julgamento, o desempenho, a harmonia e a 

criatividade das alunas, observando os elementos obrigatórios. 

 O exercício deverá ter a duração mínima de um minuto e, máxima, de um minuto e trinta 

segundos. 

 Cada ginasta só terá direito a uma única apresentação. 

 A ginasta deverá entregar, até o dia 23 de julho (terça-feira), à organização da competição 

um CD com uma única música para que não haja problemas na hora da apresentação. 

 O CD deverá ser entregue no congresso técnico da modalidade, contendo o nome da aluna e 

a turma da qual ela faz parte. A música poderá ser instrumental ou cantada. 

 

Art. 3º  DA PARTICIPAÇÃO 

 Cada turma poderá inscrever até 6(seis) alunas para a competição. 

 

Art. 4º  DA OBRIGATORIEDADE 

 Serão obrigatórios, no mínimo, os elementos abaixo: 

1. 02 Saltos 

2. 01 Equilíbrio 

3. 01 Giro 

4. 02 Movimentos de onda ou balanceios.  

 

 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis 

Profa. Marli Menezes de Souza Costa / Profa. Adriana de Souza Silva / Profa. Mairym Pacheco 
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KARATÊ (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  A competição de Karatê será adaptada das regras oficiais adotadas pela WKF (Federação 

Mundial de Karatê) e CBK (Confederação Brasileira de Karatê).  

 Cada turma poderá inscrever 03 alunos por sexo para o kata e/ou o kumite.   

 A competição será desenvolvida: 

- SHIAI-KATA (forma, sequência fixa) 

- SHIAI- KUMITE (luta) 

 A competição de Shiai – Kumite(luta) terá duração de 2 minutos para cada combate ou          

03 pontos marcados.  

 O colégio fornecerá os protetores tronco e mão para quem não possuir. 

 A competição de Shiai – Kata será na categoria absoluto, sendo de livre escolha do 

competidor e podendo repetir quantas vezes forem necessárias. 

 Os atletas poderão colocar no kimono, que só poderá ser branco, identificação da turma. 

 

Art. 2º  DAS CATEGORIAS 

 Os atletas deverão confirmar os pesos colocados na ficha de inscrição no dia do congresso 

técnico, ou serão considerados desclassificados. 

 

A competição de kumite (luta) obedecerá aos seguintes pesos: 
 

6º e 7º Ano do Ensino Fundamental 

MASCULINO FEMININO 

-35kg -45kg +45kg -35kg -45kg +45kg 
 

8º e 9º Ano do Ensino Fundamental 

MASCULINO FEMININO 

-55kg -60kg -65kg +65kg -45kg -50kg -55kg +55kg 
 

Ensino Médio 

MASCULINO FEMININO 

-60kg -65kg -70kg -75kg +80kg -50kg -55kg -60kg -65kg +65kg 

 

Art. 3º  DA PONTUAÇÃO 

 1º lugar....................................10 pontos 

2º lugar....................................08 pontos 

3º lugar....................................06 pontos 

4º lugar....................................04 pontos 

5º lugar em diante...................01 ponto 

 

Para o resultado geral, os pontos do kata e do kumite de cada sala, nas respectivas categorias, 

serão computados separadamente. Na premiação por medalha, será separado o kata do kumite. 

 

Art. 4º  DAS PENALIDADES 

 1 - No kumite (luta), serão expressamente proibidos golpes no pescoço, rosto, braços, pernas, 

articulações e genitais. O atleta infrator será penalizado com a exclusão imediata. 

2 – Atitudes, gestos antidesportivos e indisciplinares serão punidos com exclusão imediata. 

 

Parágrafo único: os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos.   

 

Responsável 

Profa. Leidicelma Oliveira.   
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NATAÇÃO (MAS/FEM) 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

 Esta competição será embasada nas regras oficiais da FINA (Federação Internacional de 

Natação) e por este regulamento. 

A competição será desenvolvida com as seguintes provas: 

 

6º e 7º Ano 8º e 9º Ano Ensino médio 

15m Livres 15m Livres 15m Livres 

15m Costa 15m Costa 15m Costa 

15m Peito 15m Peito 15m Peito 

15m Borboleta 15m Borboleta 15m Borboleta 

 

 O cronograma das provas será entregue na semana dos jogos.  

 Cada equipe poderá inscrever 04(quatro) atletas por prova e cada nadador só poderá 

participar, no máximo, de duas provas. 

 Não será permitido substituição de atletas após o congresso técnico. 

 O balizamento das raias será feito por sorteio no momento da prova, mas as séries serão 

previamente balizadas. 

 As provas serão realizadas em caráter final. 

 

Art. 2º  DAS PREMIAÇÕES 

 Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, os três primeiros lugares. Em caso de 

empate, premiam-se os dois, excluindo a colocação subsequente de premiação e pontuação. 

 

Art. 3º  DA PONTUAÇÃO 

 A contagem de pontos individuais por prova será a seguinte: 

 1º lugar................... 9 pontos 

2º lugar................... 7 pontos 

3º lugar................... 6 pontos 

4º lugar................... 5 pontos 

5º lugar................... 4 pontos 

6º lugar................... 3 pontos 

7º lugar................... 2 pontos 

8º lugar................... 1 pontos 

  

Em caso de “quebra de recorde”, nas provas individuais, a turma receberá, para efeito de 

CLASSIFICAÇÃO POR PROVA, 10 pontos para cada nova marca estabelecida. 

 

A contagem de pontos por equipe será a seguinte: 

 1º lugar................... 10 pontos 

2º lugar...................   6 pontos 

3º lugar...................   4 pontos 

4º lugar...................   2 pontos 

  

Parágrafo único: os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

  

  

 

Responsável 

Profa. Yma Leão Campos Félix.  
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BASQUETE (MAS/FEM) 

 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  Os jogos do basquete serão regidos nas adaptações baseadas nas regras oficias da CBB 

(Confederação Brasileira de Basquete).  

 A partida será jogada por duas equipes compostas de, no mínimo 5 jogadores e, no máximo, 

10 jogadores, sendo que 5 são titulares e os restantes reservas. 

 Cada partida terá a duração de 10 minutos corridos e será vencedora a equipe que fizer mais 

pontos durante este tempo. 

 A equipe que não se apresentar na quadra, no horário marcado para o início do jogo, perderá 

por W x O. 

 A forma de disputa será decidida no congresso técnico, de acordo com o número de equipes 

inscritas. 

 

Art. 2º  DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 Em caso de empate, serão realizadas cobranças alternadas de lances livres. 

 

Art. 3º  DAS PENALIDADES 

 Em caso de expulsão de uma partida, por qualquer tipo de agressão, estará automaticamente 

eliminado da modalidade, podendo, ainda, ser eliminado dos jogos. 

 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Prof. Francisco de Assis Dantas Santos 
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TÊNIS DE MESA (MAS/FEM) 

 

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  A competição será fundamentada nas regras da I.T.T.F. (Federação Internacional de Tênis de 

Mesa), bem como com as deste regulamento. 

 Cada equipe poderá inscrever o máximo de quatro atletas (2 no masculino e 2 no feminino) 

 Será uma partida em um set contínuo de 11(onze) pontos.  

 

Art. 2º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Os empates ocorridos entre três ou mais atletas, em qualquer posição, serão dirimidos pela 

apuração dos resultados obtidos somente entre os envolvidos, utilizando-se, para tanto, a 

seguinte fórmula: 

 

 PARTIDAS CONTRA/PARTIDAS PRÓ + PARTIDAS CONTRA 

  Perdurando o empate, será usado o mesmo critério em relação aos pontos e, por último, 

sorteio.  

 Se os empates se registrarem apenas entre dois atletas, a decisão dar-se-á com base no 

resultado do confronto direto entre ambos os atletas. 

 

Art. 3º  DAS PENALIDADES 

  O atleta que, por qualquer motivo, deixar de completar a sua programação de jogos, ou seja, 

perca por WxO, terá todos os seus confrontos, anteriores e futuros, tornados sem efeito, 

estando automaticamente eliminado da competição. 

 Receber instruções fora do tempo autorizado, cometer qualquer indisciplina, será advertido 

com cartão amarelo e, se continuar, será com cartão vermelho, perderá o ponto, ou pontos, ou 

suspensão da competição. 

 

 

 

 

Parágrafo único: Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Prof. Jackson Andrade Macêdo 
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BADMINTON (MAS/FEM) 

  

 

Art. 1º  DA COMPETIÇÃO 

  A competição de Badminton será adaptada das Regras Oficiais da Federação Mundial de 
Badminton (BWF), reconhecidas pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), além do 
estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral. 

 Cada turma poderá inscrever 4 atletas (2 no masculino e 2 no feminino) para representá-la. 

 O aluno deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizado:  

 Feminino – camisa dos jogos internos, short ou saia, tênis. 

 Masculino– camisa dos jogos internos, short, tênis.  

 A ausência do uniforme impedirá a participação do aluno/atleta na competição.  

 Não será permitido o uso de bonés e calças compridas.  
 

 Os jogos serão realizados em set único de 11 (onze) pontos. 
 

 

Art. 2º  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

  Caso seja necessário, serão adotados os critérios para desempate usados pela BWF 
(Federação Mundial de BADMINTON), conforme abaixo  

 Confronto direto.  

 Número de vitórias.  

 Pontos Average.  

 Sorteio  
  

  

Art. 3º  DAS PREMIAÇÕES 

  Serão premiados, com medalhas, os três primeiros colocados de cada categoria, sendo que 
não haverá disputa de 3º e 4º; o terceiro colocado será aquele que perder a semifinal para o 
campeão. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parágrafo único: os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelos professores 

responsáveis da modalidade em conjunto com a comissão organizadora dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável 

Profa. Emanuelle Chagas Brasil  
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ADENDO DE REGULAMENTO E PONTUAÇÃO EXTRA J.I. 2019 

 

  Elaborar o desfile de abertura de acordo com o tema………………………………... 5 (cinco pontos) 

 

 “25 ANOS DE JOGOS INTERNOS” 

Conforme o regulamento, só serão permitidos, no máximo, 15 no desfile. A equipe que ultrapassar esse 

limite terá sua pontuação anulada. 

 

  Tarefa Filantrópica (mínimo de 100kg). …………………………………………………. 5 (cinco pontos) 

 

OBS. A equipe que conseguir maior número de quilos de alimentos em sua categoria, terá uma 

premiação extra de 05 (cinco pontos). 

 

  Contar com a participação de um pai ou de uma mãe no free dance. ..…………... 5 (cinco pontos) 

 

  Produzir um texto sobre os Jogos Internos (30 linhas). …………………………….. 5 (cinco pontos) 

 

(Descrever a importância, as lições aprendidas pela turma, o significado dos jogos, o envolvimento das 

equipes, entre outros...)  

 

O texto deverá ser entregue, na Coordenação de Esportes, até o dia 26/07, às 12h. 

 

  LOL (League of Legends).  

 

 

 

 

Art. 1º   DA COMPETIÇÃO 

 Cada turma formará uma equipe com o máximo de 8 (oito) integrantes, sendo que, para o jogo, 

será permitido, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) competidores.  

 Os participantes deverão jogar com suas próprias contas e, se necessário, melhorar seu perfil até 

a chegada dos jogos.  

 Cada turma deverá ter um fiscal para acompanhar a equipe adversária, com o objetivo de 

identificar o uso de programas que melhorem a performance no jogo. Caso isso ocorra, a equipe 

será eliminada da competição.  

 Fica terminantemente proibido entrar com aparelho celular, tablet ou quaisquer outros 

tipos de eletrônicos na área de jogo!  

 Cada participante poderá trazer seu equipamento (teclado, mouse, fone, CPU, notebook, etc.), 

porém no caso da CPU, esta não poderá ser removida e será utilizada por outros jogadores. 

 A PONTUAÇÃO SERÁ A MESMA DAS MODALIDADES COLETIVAS. 

     

   VÍDEO DO EX-ALUNO  

 Art. 1º   DA PARTICIPAÇÃO  

 

     Para participar, basta enviar 1 (um) vídeo de um ex-aluno da Família Módulo. Este ex-aluno, deverá 
ter concluído a 3ª Série do Ensino Médio, no Colégio, até o ano de 2009.  

    No vídeo, o (a) ex-aluno (a) deverá contar brevemente sobre a sua experiência com os Jogos 
Internos e/ou falar sobre algum momento inesquecível vivido durante esse período; 

     O ex-aluno deverá citar a turma pela qual está torcendo; 

     Colaboradores do Colégio Módulo, que foram ex-alunos, podem participar da prova; 
    O vídeo não deverá ultrapassar o tempo máximo de 1 (um) minuto.  

    O vídeo deverá ser enviado para o setor de Esportes, via WhatsApp, até o dia 19/07/2019 às 18 
horas; 

    O vídeo que representa a turma será publicado no perfil oficial do Colégio Módulo (@colegiomodulo) 
até o dia 01/08/2019; 

    Apenas os vídeos que serão postados no INSTAGRAM do Colégio Módulo serão pontuados e 
contados como oficiais. 

 
 
 



 

 

Página 17 de 17 

 

O vídeo será enviado para a Agência responsável pela tarefa. Uma Comissão irá avaliar se o ex-aluno 
possui os critérios estabelecidos acima para que o vídeo seja validado; 
Obs.: O ex-aluno deverá ter concluído a 3ª Série no Colégio. 
 
 

Art. 2º   DA PONTUAÇÃO 

 A turma que cumprir a tarefa receberá 5 pontos.  

 Os vídeos serão postados em nosso Instagram (@colegiomodulo) e a turma que conseguir o maior 
número de SALVOS (por categoria), terá um acréscimo de 2 pontos, podendo, assim, chegar aos 7 
pontos na prova.  

 Haverá uma divulgação de resultado parcial de SALVOS em nosso Instagram (@colegiomodulo); 

 As turmas vencedoras serão divulgadas juntamente com o resultado final dos Jogos Internos. 
 
Dica: Fiquem atentos! O vídeo do ex-aluno será postado em dia surpresa! 
 

Art. 3º   DOS PRAZOS  

 O vídeo deve ser enviado pelo líder da turma juntamente com o nome do ex-aluno e o ano em que 
concluiu a 3ª Série do Ensino Médio, para o Setor de Esportes, via WhatsApp, até o dia 19/07/2019 às 
18 horas. 

 
  

  CONCURSO ESSA HISTÓRIA É NOSSA 
 

 

 

Art. 1º   DA PARTICIPAÇÃO 

   Para participar, cada equipe deverá coletar, no mínimo, 3 (três) camisas de Jogos Internos realizados 
até o ano de 2015;  

 A camisa do ano vigente (2019) não irá fazer parte da contagem;  

 Não existe quantidade máxima de camisas. Quanto mais, melhor!; 

 Após a coleta, a equipe ou uma parte dela, deverá tirar uma foto com essas camisas; 

 Foto apenas mostrando as camisas não serão validadas; 

 É terminantemente proibida a utilização de montagens e manipulação de imagem;  

 A foto que representa a turma será publicada no perfil oficial do Colégio Módulo (@colegiomodulo) até 
o dia 01/08/2019; 

 Apenas as imagens que serão postadas no INSTAGRAM do Colégio Módulo serão pontuadas e 
contadas como oficiais; 

 
 
Dica de foto: Evite fazer a foto em local com pouca iluminação. Prefira um local aberto, com muita iluminação 
natural. Procure fazer a foto com qualidade, configurando a máquina fotográfica ou o aparelho celular. Não se 
esqueça de colocar as camisas coletadas em destaque. Se não for possível vê-las com clareza, a foto 
poderá ser invalidada. 
 

Art. 2º   DA PONTUAÇÃO  

 A turma que cumprir a tarefa receberá 3 (três) pontos de participação; 
 

Art. 3º   DOS PRAZOS  

 A foto deve ser enviada pelo líder da turma, para o Setor de Esportes, via WhatsApp, até o dia 
26/07/2019 às 18 horas. 

 

 

O concurso intitulado “ESSA HISTÓRIA É NOSSA” é de caráter exclusivamente cultural, com a participação 
voluntária e gratuita por parte dos interessados, sem quaisquer modalidades de sorteio ou pagamento pelos 
participantes nem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer produto, sendo dispensada de autorização. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Ficam terminantemente proibidos, nas redes sociais da escola, comentários desrespeitosos, ofensas 
verbais, contendo palavras de baixo calão, e não verbais ou quaisquer outros similares. O aluno que assim 
o fizer, será eliminado dos Jogos e a sua turma será eliminada da competição em questão, além de ser 
punida em 20 pontos no somatório geral. Também poderá sofrer outras sanções referentes às atividades 
escolares, após avaliação da Direção da escola e em conjunto com a comissão organizadora. Esse 
parágrafo se estende por todo o período dos Jogos Internos 2019. 


