
 

 
Com o intuito de atender aos anseios dos alunos por competições esportivas e assim desenvolver uma 

proposta pedagógica através de um conteúdo que oferece vivências práticas,realizaremosmais uma edição do 
maior evento esportivo do colégio: JICS – Jogos Internos do Colégio Salesiano. 

Os JICS fazem parte do conteúdo programático da disciplina de Educação Física, portanto é necessário 
participação e envolvimento de todos. Os alunos devem escolher de que forma desejam participar da avaliação, 
para isso definimos grupos com ações diferenciadas que buscam atender ao perfil de cada aluno. O estudante 
poderá escolher a equipe de trabalho na qual deseja participar para adquirir a nota A1 do 3º trimestre. 

* O aluno deverá participar de no mínimo um grupo, podendo obter nota de 0,0 a 10,0. 

* Será levada em consideração a dedicação e o compromisso com os grupos aos quais o aluno se 
comprometeu. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA EQUIPES DE TRABALHO DOS JOGOS INTERNOS: 
 

EQUIPE 1: Comunicação 
 Organizar painel de fotos em formato de banner; 

 Promover os jogos internos através de ações; 

 Cativar os demais alunos e preparar clima de expectativa pelo evento; 

 Realizar cobertura e transmissão dos jogos; 

 Realizar entrevistas comalunos e pais envolvidos diretamente no evento; 

 Ter boa convivência e motivação para os jogos. 
OBS.: Esta equipe tem grande importância e responsabilidade, pois irá produzir informações para elaboração do 
trabalho de divulgação e cobertura para todo o evento. 

EQUIPE 2: Participação nos Jogos (Alunos/Atletas - todas as turmas) 
 Respeitar os horários da competição, bem como colegas, adversários, torcedores e toda a equipe envolvida 

na realização do festival esportivo; 

 Estar atento às regras e às normas da modalidade esportiva que for participar; 

 Respeitar os árbitros e suas decisões durante os jogos; 

 Buscar ser leal e companheiro, levando em consideração sempre a sua conduta salesiana; 

 Animar e incentivar os grupos da sua equipe; 

 Ter boa convivência e motivação para os jogos; 

 Zelar pela limpeza dos locais de competição. 
OBS.: Este grupo terá um acompanhamento bem próximo, servindo como critério para diminuição de nota referir-
se de forma inapropriada ao adversário, causar tumultos ou qualquer tipo de desrespeito. 

EQUIPE 3: Pastoral 
 Organizar painel de fotos em formato de banner; 

 Fazer momentos de oração e formação antes das atividades; 



 

 Organizar grupos cooperativos para auxiliar durante os jogos; 

 Participação ativa com alunos sobre o valor moral de cada atleta; 

 Divulgação na rádio e atuação pastoral; 

 Organizar trabalhos para exposição nos dias de jogos, como: 
- 1. Folder com orientações para torcer bem 
- 2. Cartilha do bom torcedor 
- 3. Banner comas soluções para a paz entre as torcidas 

 Ter boa convivência e motivação para os jogos. 
OBS.: Esta equipe tem grande importância e responsabilidade, pois produzirá um clima de acolhida para realização 
dos jogos. 
 

EQUIPE 4: Administração/Gestão 
 É uma equipe responsável pelo bom andamento dos jogos, preenchimento de súmulas, controle de acesso 

a quadra, atualização do placar e informações. Esta equipe preenche um relatório de observação e análise 
das partidas; 

 Estar atentos a quaisquer possíveis imprevistos; 

 Divulgação dos jogos; 

 Compromisso e zelo pelos materiais e segurança dos alunos; 

 Administração e liderança das equipes esportivas; 

 Buscar subsídios (patrocínios) para confecção de materiais de torcida, mascote, instrumentos, animação e 
camisas dos jogos.  

OBS.: Organizar as equipes de acordo com o cronograma dos jogos oficiais e procurem um professor para tirar 
dúvidas, caso necessário. Lembrem-se de que as substituições serão necessárias e obrigatórias. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
 

QUINTA 03/10 SEXTA 04/10 SÁBADO 05/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18H– ABERTURA DOS 
JOGOS 2019 

 

 
08H – HANDEBOL 

MASCULINO (PADRE 
MARINHO) 

 
08H - BASQUETEFEMININO 

(DOM BOSCO) 
 

12H30 – FUTSAL MASCULINO 
(QUADRA DOM BOSCO) 

 
13H00 – QUEIMADO MISTO 

(PADRE MARINHO) 
 

16H – FUTSAL FEMININO 
(PADRE MARINHO) 

 
16H – XADREZ (SALA DE 

AULA) 
 

18H – KAHOOT (QUIZ DE 
CONHECIMENTOS 

PEDAGÓGICOS, FILMES, 
SÉRIES, CULTURA E GERAIS) 

(SALA DE AULA) 

 

08H – VOLEIBOL FEMININO (PADRE MARINHO) 
 
 

08H – JOGOS ELETRÔNICOS (LABORATÓRIO) 
 

10H – VOLEIBOL MASCULINO (PADRE MARINHO) 
 
 

11H - CROSSFIT (CAMPO) 
 
 

14H – FUTEBOL MASCULINO E FEMININO 
(CAMPO)  

*NECESSÁRIO USAR CHUTEIRA 
 

16H - DOMINÓ 
 

17H -HANDEBOL FEMININO (PADRE MARINHO) 
 

17H – BASQUETE MASCULINO (QUADRA DOM 
BOSCO) 

 

 

 
 

ATRIBUIÇÕES FORMATIVAS ENVOLVIDAS NOS JICS 2019: 

1. RESPONSABILIDADE: Atribuir uma nota respectiva a participação dos alunos nos jogos. 
Sendo esta nota acrescida na AV1 do 3º trimestre, onde os alunos serão avaliados nos 



 
critérios da tabela de pontuação que será elaborada. 
(Participação/Envolvimento/Respeito/Cooperação) 

2. CULTURAL: Dança/Apresentação Cultural– Realizar um evento após a 
abertura,oportunizando os alunos que queiram participar dos jogos de maneira artística. 
Um momento orientado a partir de regras e avaliações técnicas, sendo computados para 
pontuação geral da equipe. 

3. COGNITIVO/PEDAGÓGICO: KAHOOT - Um quizde conhecimentos pedagógicos e gerais 
(filmes, séries e cultura) com a finalidade de envolver os alunos que não são adeptos de 
atividades físicas convencionais. 

4. FORMATIVO/ EMOCIONAL: Disputas de jogos. 
 

5. SOCIAL: ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS – A turma que mais arrecadar alimentos, receberá 
mais pontuação de acordo com a tabela. 

6. FORMATIVO: COMISSÕES DE ORGANIZAÇÃO - Comunicação, Gestão, Saúde, 
Administração e Pastoral. 

7. INTERAÇÃO/UNIÃO/RESPONSABILIDADE: Torcidas - Cartilha de orientação às torcidas. 
(bandeirão, instrumentos, apitos, animação, mascote e interação). 

8. TECNOLOGIA – Realização de jogos eletrônicos. 

INSCRIÇÕES: 

Para participar deste novo formato dos JICS, os interessados devem:  

1. Inscrever-se com o líder esportivo de sua turma. 

2. Apontar a equipe de trabalho que deseja participar. 

3. Pagar a taxa de inscrição*(R$55,00) na secretaria do colégio.  

4. Ficar atento às informações e aos treinamentos. 

 

*A inscrição contempla a participação em todas as atividades programadas paras os jogos internos caso 
seja de interesse pessoal do aluno, assim como, a participação da família do participante nas atividades reservadas 
aos pais (dança do ventre e crossfit). Também estará inclusa a camisa alusiva a participação dos jogos. 

*Inscrições até o 06/09 

 

DECS – DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO COLÉGIO SALESIANO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


