
JOGOS ESCOLARES 
MUNICIPIO DE 

FORTALEZA- 2018 
Célula de Inovação Educacional – 

Núcleo de Esporte e Cultura  “ 
Secretaria Municipal de Educação  



JUSTIFICATIVA: 

• Manifestação de desporto educacional e de rendimento tendo a 
participação de alunos atletas da rede educacional do município de 
Fortaleza; 

• Os jogos visam promover grande mobilização do corpo docente e 
discente da rede publica e privada, incentivando a inclusão e 
participação de prática saudável e construtiva de caráter e formação 
social; 

• Divulgar o esporte como instrumento de cidadania, facilitando o 
acesso de pessoas em situações de risco e vulnerabilidade social. 



Objetivos: 
• Gerais: Realizar os jogos em duas etapas, sendo a primeira dentro dos Polos criados em cada DISTRITO 

DE EDUCAÇÃO, a terceira fase com os classificados da primeira fase, assim classificando as duas 
melhores  equipes de cada modalidade por DISTRITO, ultima fase em um local único para 
conhecermos os campeões por modalidades geral. 

• Especifico: Os jogos serão divididos por classificação: 

 Atividades desportivas divididos em três categorias ( 08 a 11 anos) ,(12 a 14 anos) e (15 a 17 
anos) nas seguintes modalidades: 

 Categoria de 08 a 11 anos: Futsal, Mini-basquete, Mini-voleibol, Mini-handebol e jogos 
populares “Carimba, Bila “Buraco”, Cabo de guerra” . 

  Categoria de 12 a 14 anos: : Atletismo, Badminton, Ginástica Rítmica, Judô, Tênis Mesa, 
Xadrez, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol ,Luta Olímpica, Ciclismo, Natação. Nas modalidades de 
jogos populares “Carimba, Bila “Buraco”, Cabo de guerra”.  

  Categoria de 15 a 17 anos: : Atletismo, Badminton, Ginástica Rítmica, Judô, Tênis Mesa, 
Xadrez, Basquete, Futsal, Handebol ,Luta Olímpica, Ciclismo, Natação, Voleibol e vôlei de Praia. 

OBS.: Nas modalidades culturais apresentações: Dança e Musica  a faixa etária vai de 08 a 17 anos. 

 



Cultural 
• Música Autoral podendo participar grupos musicais com até 10 

participantes; 

• Dança grupos de até 10 integrantes com coreografias autorais; 

• Com tema especifico “CULTURA DE PAZ”; 

• Inscrição: 16 de Abril a 01 Junho; 

• Primeira seleção dos trabalhos feita pela comissão de avaliadores 04 a 
15 de Junho; 

• Divulgação dos  selecionados dia 20 de Junho; 

• Inicio das etapas de apresentações Agosto. 
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Cultural 

1ª FASE 
INSCRIÇÃO 
ESCOLAS 

3ª FASE 
APRESENTAÇÕES 
CLASSIFICATORI
AS “ 02 EQUIPES 

DE CADA 
GRUPO” 

2ª FASE SELEÇÃO 
DAS 

APRESENTAÇÕES 
“10 DE CADA  

GRUPO” 

4ª FASE FINAL “ 
PREMIA-SE OS 3 

MELHORES. 



JOGOS 
POPULARES 

1ª FASE 
INSCRIÇÃO 
ESCOLAS 

3ª FASE 
FORMA DE 
FESTIVAIS 

2ª FASE 
FORMA DE 
FESTIVAIS 

4ª FASE 
FORMA DE 
FESTIVAIS 



Objetivos: 

• Especifico:  

 Promover conhecimento especifico dos desportos dentro do 
trabalho da educação física; 

 Colaborar para que a criança permaneça dentro da escola; 

 Criar um novo ambiente favorável à continuidade da pratica de 
esporte no município; 

 Detectar o surgimento de novos talentos esportivos no nossa 
cidade. 



Programação 

Programação Período Local Publico 

Elaboração técnica do 
evento 

Janeiro/18 SME 
Núcleo de Esporte e 

Cultura 

LICITAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO EMPRESA 

Fevereiro/18 SME 
Comissão organizadora e 

representantes das 
escolas 

Reuniões para execução e 
inscrições das escolas 

Fevereiro e Março/18 SME 
Comissão organizadora e 

representantes das 
escolas 

Realização 1ª Fase jogos Abril, Maio, junho/18 Escolas sede dos jogos Comissão Organizadora 

Realização da 2ª fase 
(Fase Final) 

Agosto/ 
Setembro/Outubro e 

Novembro/16 
CFO/G. PAULO SARASATE Comissão Organizadora 



Cronograma  
organizacional 

Pessoal Trabalho Perfil Atribuições 

Coordenador Geral Profissional de educação física com 
experiência em gestão de 

competições 

Coordenação geral do evento 

Coordenador de sede Profissional de educação física com 
experiência em eventos esportivos 

Coordenar os locais de jogos 

Coordenador por modalidade Profissional  de educação física com 
experiência diversificada sobre as 

modalidades da competição 

Coordenar as modalidades ( jogos, 
arbitragens). 

Setor de Divulgação e reportagem Profissional com experiência em 
marketing 

Divulgação total evento 

Setor de almoxarifado Profissional para controle material 
uso evento 

Controlar uso de equipamentos nos 
jogos 

Setor serviços gerais Pessoal de atuação direta em 
manutenção  

Limpeza e acertos de manutenção 
rápidas 



Cronograma  
Disputa 
• Primeira Fase - os jogos acontecerão dentro dos distritos em uma 

subdivisão, formando Polos (micro regiões) classificando o campeão e 
vice de cada modalidade e naipe; 

• Terceira  Fase (Fase Final) os jogos aconteceram No CFO/Ginásio Paulo 
Sarasate com os classificados da 1ª fase. 



DISTRITOS( TODAS AS ESCOLAS 
INSCRITAS) 

POLO 1 POLO 2 POLO 3 POLO 4 POLO 5 POLO 6 

Cronograma  
Disputa 1ª Fase 



CFO/GINÁSIO 
PAULO SARASATE 

CLASSIFICADOS DOS POLOS (CAMPEÃO DE 
CADA MODALIDADE E NAIPE) 

Cronograma  
Disputa 2ª Fase 



Forma de Disputa e Transportes 

• Os Jogos acontecerão em forma de rodizio ou eliminatórias simples 
de acordo com o número de inscrições por modalidade; 

• As escolas jogarão em uma disputa direta sagrando-se um campeão 
para que estes disputem a fase final estadual e posteriomente os 
jogos finais do JEIM’s; 

• Os jogos acontecerão aos sábados, domingos e quando necessário na 
semana de acordo com a disponibilidade dos espaços para a 
realização dos JEIM’s e a SME se responsabilizará pelo deslocamento 
dos alunos para os locais de jogos da rede pública municipal; 



PREMIAÇÃO 

• Medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria e naipe; 

• Troféus para os campeões e vice de cada categoria e modalidade e 
naipe; 

• Nas modalidades individuais será feito com medalhas para os três 
primeiros de cada prova e ou categoria; 

• Troféus de campeão por equipe e naipe; 

• As modalidades culturais troféus por apresentação; 



ARBITRAGEM 

• Responsabilidades das federações das modalidade; 

• Em casos extremos associações de árbitros; 



 Núcleo de Esporte e Cultura– SME 
•Gerente do Núcleo de Esporte e Cultura 

- Luciano Bezerra 

• Equipe de Coordenação 

- Prof. Me. Júlio César Fernandes 

- Profa. Esp. Jordana Carneiro 

- Prof. Esp. Marcelo Alexandre 

- Profa. Veridiana Dias 

- Profa. Juliana Silva 


