
 
45º JOGOS INTERNOS PESTALOZZI – 2018 

REGULAMENTO 

 
Artigo 1º - Os 45º Jogos Internos da Escola Pestalozzi são destinados aos alunos da 
Escola Pestalozzi – Unidade I, nos níveis de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, na 
modalidade e sexo em que se inscreverem, tendo como objetivos promover, pela prática 
desportiva, a integração e o intercâmbio dos participantes desta Unidade Escolar, 
ampliando as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis, 
favorecendo o surgimento de novos talentos representativos do esporte. 
Artigo 2o – Fica designada como Equipe Disciplinar o grupo de colaboradores da Escola 
Pestalozzi – Unidade I, responsável pela organização, manutenção e tomada de decisões 
nos 45º Jogos Internos da Escola Pestalozzi. 
Parágrafo Único – Para todos os fins, a Equipe Disciplinar é composta pelo Diretor, pelo 
Auxiliar de Direção e pelos docentes de Educação Física da Escola Pestalozzi – Unidade I. 
Artigo 3o – Calendário: 
14/08 - Cerimônia de Abertura na Escola Pestalozzi – Unidade I – 8h30. 
13/08 à 31/08 – Jogos de quadra e salão – Ensino Fundamental II (CECAP) – das 
13h45 às 18h00. 
Parágrafo único: no caso dos alunos de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental ll, por 
motivos pedagógicos, algumas partidas serão realizadas entre os dias 14/08 à 30/08, 
juntamente com o Ensino Médio. 
Artigo 4o – A cerimônia de abertura exige a participação obrigatória de todas as equipes 
(de 6o ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio – masculino e feminino) 
– participação de 20 alunos, no mínimo.  
Artigo 5o – Serão disputadas as seguintes modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol, 
Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez para ambos os sexos, de acordo com a tabela 1 abaixo. 

Tabela 1: modalidades esportivas disputadas nos 44º Jogos Internos da Escola Pestalozzi – 2017. 

MODALIDADES X PARTICIPAÇÃO 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 1º E. M. 2º E. M. 3º E. M.
Basquetebol Masculino
Basquetebol Feminino

Voleibol Masculino
Voleibol Feminino
Futsal Masculino
Futsal Feminino

Handebol Masculino
Handebol Feminino

Tênis de Mesa Masculino
Tênis de Mesa Feminino

Xadrez Masculino
Xadrez Feminino  

 
§ 1º – Cada aluno poderá participar em um número limitado de modalidades coletivas e 
estão livres para participar das modalidades individuais. 

§ 2º – O líder poderá jogar todas as modalidades. 

§ 3º – A classe que não tiver o número suficiente de atletas, os mesmos poderão 
participar de todas as modalidades coletivas e individuais. 
§ 4º – Para maior esclarecimento, consultar a tabela 2. 



Artigo 6º – Para a participação nos 45º Jogos Internos da Escola Pestalozzi é 
indispensável que os alunos estejam freqüentando regularmente as aulas de Educação 
Física, com freqüência mínima de 75%. 
§ 1º - Os alunos (as) dispensados em Educação Física por indicação médica, por motivo 
de trabalho ou fisioterapia, não poderão participar dos 45º Jogos Internos da Escola 
Pestalozzi. 
Artigo 7º – Fica estabelecido que a tolerância máxima de atraso, apenas para a primeira 
partida do dia, e em qualquer modalidade, seja de 15 (quinze) minutos com relação ao 
programado nas tabelas dos jogos. 
§ 1º - Passados os 15 (quinze) minutos de tolerância, a equipe será considerada ausente 
e estará enquadrada no Art. 8º deste regulamento. 
§ 2º - Nas demais partidas do dia não haverá tolerância de atraso, ficando a decisão 
sobre a pontuação das equipes a cargo da Equipe Disciplinar. 
Artigo 8º – A equipe que não comparecer à partida programada receberá W.O. e, de 
acordo com cada modalidade, não receberá pontos, sendo o placar final de: 

- Futsal: derrota pelo placar de 1 x 0; 
- Handebol: derrota pelo placar 3 x 0; 
- Basquetebol: derrota pelo placar de 2 x 0; 
- Voleibol: derrota em um set de 15 pontos; 
- Tênis de Mesa: derrota em um set de 11 pontos 
- Xadrez: derrota na mesa em que o atleta for jogar (mediante sorteio). 

Artigo 9º – o limite de inscrições nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol são 
de 12 (doze) alunos; na modalidade de Handebol 14 (quatorze) alunos, nas modalidades 
de Tênis de Mesa e Xadrez são de 5 (cinco) alunos.  
Artigo 10 – As disputas de Basquetebol, Futsal, Handebol e Xadrez seguirão as seguintes 
diretrizes: 
§ 1º – Para os alunos do Ensino Fundamental II (masculino e feminino), a partida terá 
duração de 30 (trinta) minutos, divididos em 3 (três) quartos de 10 (dez) minutos 
corridos. 
§ 2º – Para os alunos do Ensino Médio (masculino e feminino), a partida terá duração de 
30 (trinta) minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos corridos. 
§ 3º – As disputas de Xadrez terão duração máxima de 30  minutos corridos. 
§ 4º – As disputas de Voleibol e Tênis de Mesa não possuem tempo máximo de duração. 
§ 5º – As partidas de Tênis de Mesa serão disputadas em melhor de 03 (três) atletas e de 
15 pontos nos dois primeiros sets. Havendo empate, o terceiro set será de 11 pontos. 
§ 6º – As partidas de Voleibol serão disputadas nos dois primeiros sets de 25 pontos 
cada. Havendo empate, o terceiro set será de 15 pontos. 
Artigo 11 – Para as disputas das modalidades de Basquetebol, Futsal, Voleibol e 
Handebol dos alunos do Ensino Fundamental II (masculino e feminino) será adotado o 
seguinte critério: 
§ 1º – Durante todo o 2º quarto deverão jogar obrigatoriamente 5 alunos que não jogaram 
o 1º quarto de Futsal, 7 alunos que não jogaram o 1º quarto de Handebol e 6 alunos que 
não jogaram o 1º set de Voleibol. No impedimento destes, será obedecida a Regra da 
modalidade.  
§ 2º – As substituições no 3º quarto/set serão livres; 
§ 3º – caso uma das equipes não tenha o número mínimo de 10 (dez) alunos, única e 
exclusivamente por motivo de contusão, a mesma poderá utilizar no 2º quarto da partida 
alunos que participaram do 1º quarto apenas para substituir a ausência do(s) aluno(s) 
lesionado(s). Neste caso as substituições obrigatórias estabelecidas no parágrafo 2º 
levarão em consideração a proporcionalidade de alunos em condição de participação 
para o início do jogo para ambas às equipes, exceto na 1ª partida. 



§ 4º – A equipe que não tiver o número suficiente de atletas, os mesmos poderão 
participar de todas as modalidades coletivas e individuais, conforme Art. 5º deste 
Regulamento. 
Artigo 12 – Em caso de empate no tempo regulamentar nas modalidades coletivas, 
haverá disputa de acordo com o que se segue; 
§ 1º – Para os casos do Futsal e Handebol, a partida será definida por meio de 
penalidades máximas – série de 3 cobranças até surgir o vencedor, sendo que não poderá 
haver repetição de atletas na mesma série. Persistindo o empate, os demais atletas 
realizarão as cobranças de forma alternada. 
§ 2º – Para o caso do Basquetebol, a partida será definida em prorrogações de 5 (cinco) 
minutos cada, até que seja definida a equipe vencedora. 
§ 3º – Para os casos do Tênis de Mesa e Xadrez, prevalecerá o resultado obtido pela Mesa 
1. Persistindo o empate, o resultado final será definido pelas mesas subseqüentes. 
Artigo 13 – Para efeito de classificação geral em cada modalidade, serão avaliados os 
critérios número de vitórias, confronto direto, saldo de pontos/gols e total de pontos/gols 
marcados, da seguinte forma: 

- em primeiro lugar, prevalecerá o número de vitórias 
- caso persistir o empate, considerar o confronto direto; 
- caso persistir o empate, considerar o saldo de pontos/gols; 
- caso persistir o empate, considerar o total de pontos/gols marcados; 

Artigo 14 – Para efeito de premiações, fica determinado que apenas os 1os lugares em 
cada modalidade receberão medalha. 
Artigo 15 – Para efeito de classificação, fica determinado que: 
§ 1º – Para as disputas dos alunos do Ensino Fundamental II e Médio (masculino e 
feminino), a pontuação será de:  
 - 1o lugar: 13 pontos; 
 - 2o lugar: 9 pontos; 
 - 3o lugar: 6 pontos; 
          - 4º lugar: 3 pontos. 
 
Artigo 16 – Os participantes dos 45º Jogos Internos da Escola Pestalozzi – Unidade I 
serão obrigados a ter princípios de disciplina e cordialidade impostos pelos códigos e 
regulamentos em vigor no país. 
Parágrafo Único – Caso algum atleta se envolva em agressões de qualquer espécie, dentro 
ou fora de quadra, suas atitudes serão julgadas pela Equipe Disciplinar, podendo ser 
eliminado das disputas desta edição dos 45º Jogos Internos da Escola Pestalozzi – 
Unidade I, bem como da edição do ano seguinte. 
Artigo 17 – O atleta expulso em qualquer partida fica automaticamente suspenso da 
partida seguinte na modalidade em questão. 
Artigo 18 – Os recursos contrários à qualquer decisão da Equipe Disciplinar deverão ser 
apresentados até 04 (quatro) horas após a ocorrência da irregularidade. 
Artigo 19 – Fica determinado que os alunos (as) deverão estar usando o uniforme de sua 
equipe. 
Parágrafo Único – os goleiros de Futsal e Handebol poderão usar uma camisa específica 
de goleiro, sendo que os demais deverão usar a camiseta de sua equipe, shorts ou calção 
e meias. 
Artigo 20 – Para as modalidades de Tênis de Mesa e Xadrez somente será obrigatório o 
uso da camiseta da equipe. 
Artigo 21 – A confecção das camisetas de cada equipe fica sob a responsabilidade dos 
respectivos atletas, cabendo aos líderes a retirada e pagamento das mesmas. 



Parágrafo Único – A equipe que não conseguir patrocinador caberá a cada atleta se 
responsabilizar pelo pagamento de sua camiseta. 
Artigo 22 – Os casos omissos que por ventura vierem a ocorrer serão resolvidos pela 
Equipe Disciplinar. 


