CIRCULAR Nº 066/2018 – EF: JOGOS ESTUDANTIS
Vila Velha, 30 de julho de 2018
Senhores Pais/Responsáveis,
Entendemos que os “Jogos Estudantis do Ensino Fundamental” cumprem com importantes
objetivos pedagógicos e de aprendizagem. Assim, no ano de 2018, implantaremos um projeto que visa
atender ainda mais a esses aspectos e também às propostas da nova lei da educação, a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), sancionada pelo Presidente da República em dezembro/17, devendo estar
totalmente implantada nas escolas até 2020.
Alguns objetivos contemplados:
“Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.”
“Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais...”
Atentem para os detalhes dos jogos:
 As equipes serão compostas por alunos de diversas salas e representarão os países participantes
da “Copa do Mundo de Futebol 2018” propiciando, assim, uma maior interação entre os alunos,
valorizando a competição saudável, e não a rivalidade.
 Teremos diversas modalidades esportivas, com o objetivo de atender às diversas habilidades e
também aos interesses de uma maior parcela de alunos.
 A fase classificatória será feita por unidade, equipes e modalidades (conforme cronograma anexo).
 Os jogos da fase classificatória das unidades de JP, JC e PC ocorrerão na Unidade da Praia do
Canto, nos dias e horários especificados na tabela abaixo. A fase classificatória de VV ocorrerá na
própria unidade.
 A fase final de todas as unidades será realizada na Unidade de Vila Velha.
 A presença na fase final é obrigatória somente para alunos classificados para os jogos. No entanto,
todos os alunos podem participar.
 Em todos os dias é obrigatório o uso de uniforme completo para todos os alunos, sendo liberado o
uniforme do time de cada equipe e calça legging para as meninas.
 Nos dias dos jogos, não haverá aula na unidade envolvida.
 Os pais serão responsáveis por levar e buscar os filhos nos horários especificados. Entretanto,
caso a família prefira, a escola disponibilizará um ônibus que sairá da unidade em que o aluno
estuda e retornará a ela. O custo e os detalhes desse transporte serão passados em data próxima
ao evento.
 Não é permitida a presença de pais ou responsáveis na fase classificatória.
 As normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período do evento.
Qualquer dúvida, entrem em contato com a pedagoga da unidade.
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, – Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

Anexo: Cronograma dos jogos
DATAS DOS JOGOS - FASE CLASSIFICATÓRIA
Data

Horário

Unidade

Modalidade

Turmas

Local

12/09
Quarta-feira

7h às 12h

JP

Vôlei e circuito de arremesso

8º e 9º anos

Praia do Canto

12/09
Quarta-feira

13h às 18h

JP

Circuito
de
arremesso,
corrida de bastão e corrida de
velocidade

6º e 7º anos

Praia do Canto

13/09
Quinta-feira

7h às 12h

JC e PC

Futsal e dodgebol

8º e 9º anos

Praia do Canto

13/09
Quinta-feira

13h às 18h

JC e PC

Furingo, jogo de passe e
queimada

6º e 7º anos

Praia do Canto

14/09
Sexta-feira

7h às 12h

JP

Futsal e dodgebol

8º e 9º anos

Praia do Canto

14/09
Sexta-feira

13h às 18h

JP

Furingo, jogo de passe e
queimada

6º e 7º anos

Praia do Canto

26/09
Quarta-feira

7h às 12h

JC e PC

Vôlei e circuito de arremesso

8º e 9º anos

Praia do Canto

26/09
Quarta-feira

13h às 18h

JC e PC

Circuito
de
arremesso,
corrida de bastão e corrida de
velocidade

6º e 7º anos

Praia do Canto

27/09
Quinta-feira

7h às 12h

Vila Velha

Futsal, dodgebol, Vôlei
circuito de arremesso

8º e 9º anos

Vila Velha

Vila Velha

Furingo, jogo de passe,
queimada,
circuito
de
arremesso, corrida de bastão
e corrida de velocidade

6º e 7º anos

Vila Velha

Turmas

Local

27/09
Quinta-feira

13h às 18h

e

DATAS DOS JOGOS - FASE FINAL
Data

Horário

Unidade

Modalidade

28/09
Sexta-feira

7h30min às
12h

Todas

Futsal e Dodgebol

8º e 9º anos

Vila Velha

28/09
Sexta-feira

13h30min às
17h

Todas

Furingo, Queimada e Circuito
de arremesso

6º e 7º anos

Vila Velha

29/09
Sábado

8h às 11h

Todas

Voleibol e circuito de
arremesso

8º e 9º anos

Vila Velha

29/09
Sábado

8h às 11h

Todas

Jogo de passe, corrida de
velocidade, corrida com
bastão

6º e 7º anos

Vila Velha

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3062 4967
Rua Pessegueiros, 44, Itapõa – Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370, – (27) 3317 4832

