
 

 NOTA OFICIAL 01/2022 

 

Goiânia, 14 de março de 2022. 

 

1. Cronogramas oficiais: 

a. Escolar – a Coordenação Regional de Educação deverá encaminhar até dia 31/03/2022 

(quinta-feira) o Relatório da Fase Escolar. O relatório deverá ser encaminhado via e-

mail dos jogos (jogos.estudantis@seduc.go.gov.br). Segue em anexo a esta Nota 

Oficial, o modelo da planilha para preenchimento juntamente com as orientações 

(ANEXO 1 e ANEXO 1.1). 

 

b. Municipal e Intermunicipal – mediante o relatório de inscrição de cada Coordenação 

Regional de Educação, extraído pelo Articulador de Desporto Educacional no 

SIG/JEEGs, deverá encaminhar até dia 31/03/2022 (quinta-feira) o cronograma de 

realização dessas fases. O cronograma deverá ser encaminhado via e-mail dos jogos 

(jogos.estudantis@seduc.go.gov.br).  

i. A CRE deverá enviar, pelo e-mail dos jogos, até o dia 31/03/2022 o Relatório 

Vistoria Técnica – Intermunicipal. Documento e orientações de preenchimento 

seguem em anexo a esta Nota Oficial (ANEXO 2). 

 

c. Regional Goiânia – 04 a 08 de maio de 2022. 

CALENDÁRIO REGIONAL GOIÂNIA – JEEG’s/2022 

Modalidades/Datas 

D D +1 D +2 D +3 D +4 

04/mai 05/mai 06/mai 07/mai 08/mai 

Qua Qui Sex Sáb Dom 

Basquetebol CH/T M/T M/T M/T M/S 

Futsal CH/T M/T M/T M/T M/S 

Handebol CH/T M/T M/T M/T M/S 

Voleibol CH/T M/T M/T M/T M/S 

Legendas: M = Manhã / T = Tarde / CH = Chegadas / S = Saídas  

 

d. Regional Formosa e Caldas Novas – 26 a 29 de maio de 2022. 

CALENDÁRIO REGIONAL FORMSA E CALDAS NOVAS – JEEG’s/2022 

Modalidades/Datas 

D D +1 D +2 D +3 

26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 

Qui Sex Sáb Dom 

Basquetebol CH/T M/T M/T M/S 

Futsal CH/T M/T M/T M/S 

Handebol CH/T M/T M/T M/S 

Voleibol CH/T M/T M/T M/S 

Legendas: M = Manhã / T = Tarde / CH = Chegadas / S = Saídas  
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e. Regional Rubiataba e Rio Verde – 09 a 12 de junho de 2022. 

CALENDÁRIO REGIONAL RUBIATABA E RIO VERDE – JEEG’s/2022 

Modalidades/Datas 

D D +1 D +2 D +3 

09/jun 10/jun 11/jun 12/jun 

Qui Sex Sáb Dom 

Basquetebol CH/T M/T M/T M/S 

Futsal CH/T M/T M/T M/S 

Handebol CH/T M/T M/T M/S 

Voleibol CH/T M/T M/T M/S 

Legendas: M = Manhã / T = Tarde / CH = Chegadas / S = Saídas  

Obs.: alteração da data de realização da regional  

 

f. Estadual Juvenil e Paralímpicas – 24 a 28 de junho de 2022.  

 

g. Estadual Infanto – 17 a 21 de agosto de 2022. 

 

2. As Coordenações que realizarão as Fases Regionais (Morrinhos, Formosa, Rubiataba e Rio 

Verde) deverão providenciar a lista dos possíveis locais de competição, alojamentos e centro 

de convivência para vistoria técnica e alinhamento com a equipe do CCO (Comitê Central 

Organizador), conforme cronograma abaixo: 

30 e 31 de março: Morrinhos (Caldas Novas) 

05 a 07 de abril: Formosa 

18 e 19 de abril: Rubiataba 

26 a 28 de abril: Rio Verde 

 

3. Os sistemas de disputa seguirão conforme regulamentos específicos que já se encontram no 

site (https://site.educacao.go.gov.br/noticias/4360-inscricoes-jogos-estudantis-goias-

2022.html?highlight=WyJqb2dvcyJd) 

 

4. Ratificação no Regulamento Específico do Vôlei de Praia: 

- Desconsiderar o Artigo abaixo, pois a informação das datas de nascimento já se encontra no 

Artigo anterior com descrição correta: 

“Art. 3º - A competição será realizada para os estudantes/atletas: 

a. INFANTO: 12 A 14 anos – estudantis/atletas nascidos nos anos de 2007, 2008 e 2009. 

 

b. JUVENIL – 15 a 17 anos – estudantes/atletas nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006.” 
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5. Ratificação no Regulamento Específico do Handebol: nova redação dos Artigos descritos a 

seguir: 

 

- Artigo 3 – Cada delegação poderá inscrever: 

COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES PARA A FASE IV – REGIONAL 

MODALIDADE 

INFANTO (12 a 14 anos) 

TÉCNICOS 

JUVENIL (15 a 17 anos) 

TÉCNICOS TOTAL Fem. Mas. Fem. Mas. 

Min. Max. Min. Max Min. Max. Min. Max. 

HANDEBOL 12 14 12 14 02 10 11 10 11 02 54 

 

- Artigo 11 – As punições referentes ao jogo de handebol seguirão as regras oficiais da 

modalidade. 

 

- Artigo 12 - O sistema de disputa da modalidade Handebol seguirá as especificações do 

Regulamento Geral da Competição. 

 

 

6. Ratificação no Regulamento Geral dos JEEG’s: 

a. Artigo 11, §1º – A retirada da CREDENCIAL acontecerá mediante a apresentação de 

Passaporte (dentro do prazo de validade), Carteira de Identidade – RG original ou cópia 

autenticada ou Protocolo do RG com a Certidão de Nascimento original ou cópia 

autenticada do participante através do Chefe de Delegação na Secretaria Geral do evento. 

 

b. Artigo 11, §5º - O estudante/atleta e professor deverão apresentar, obrigatoriamente, em 

todas as suas participações em jogos ou competições o documento oficial da fase:  

a) Fase I, II e III: Carteira De Identidade Original; Passaporte 

b) Fase IV e V: Credencial Oficial Do Evento. 

 

c. Artigo 15: inserção do §6º, assim descrito: 

“Em todas as Fases é necessário atestado médico que comprove a aptidão do 

estudante/atleta para a prática de atividade física. O referido atesto poderá ser feito na 

ficha individual do estudante/atleta ou anexo a esta. 

 

7. Encaminhar, via e-mail dos jogos (jogos.estudantis@seduc.go.gov.br), lista dos 

estudantes/atletas que precisam de prioridade na emissão do RG até 22 de março, pois esta 

será repassada à Secretaria de Segurança Pública a fim de otimizar o serviço em todo o Estado. 
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8. Orientar os professores e estudantes/atletas a levarem os seguintes documentos quanto forem 

solicitar emissão de RG: 

a. Certidão de Nascimento 

 

b. Comprovante de Endereço 

 

Obs.: Os estudantes/atletas devem estar acompanhados de um responsável legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Central Organizador – SDEAE/GEDE 



 

ANEXO 1 

 

Orientações quanto ao preenchimento do Relatório Fase Escolar: 

 

Documento – modelo de relatório que poderá ser encaminhado para as escolas 

preencherem e devolverem para a CRE (ANEXO 1.1).  

• A escola preenche as informações iniciais, colocando os dados e contato; 

• Informa a data de realização da fase escolar; 

• Informa para cada modalidade, gênero e categoria o quantitativo de estudantes 

atendidos e o quantitativo total 

o Nas modalidades coletivas, deverá ser informado o quantitativo de estudantes 

que participaram e não o de equipes. 

• Após o preenchimento, o responsável pela escola assina o relatório e encaminha 

para o Articulador da CRE. 

 

Planilha – deverá ser preenchida pela CRE, de acordo com as informações que as escolas 

repassarem. 

• Informar o nome da CRE; 

• Em cada linha da planilha informar o nome da Unidade Escolar, Município, Rede de 

Ensino (se é estadual, municipal, privada ou federal), a data de realização da fase 

escolar e o quantitativo de estudantes atendidos em cada 

modalidade/gênero/categoria. 

o Nas modalidades coletivas, deverá ser informado o quantitativo de estudantes 

que participaram e não o de equipes. 

• Caso as linhas das escolas sejam insuficientes, basta acrescentar novas linhas na 

planilha; 

• Após o preenchimento, o(a) Articulador(a) de Desporto e o(a) Coordenador(a) 

Regional de Educação assinam e encaminham para a SDEAE. 

 



 

ANEXO 2 

 

Orientações quanto ao preenchimento do Relatório Vistoria Técnica – Intermunicipal: 

 

• Identificação da Prefeitura: colocar todas as informações do município; 

• Identificação da CRE: colocar todas as informações da Coordenação Regional de 

Educação – CRE e da Infraestrutura Educacional Estadual; 

• Questionário: responder as 4 questões citando a motivação e objetivos para 

realização dos jogos – fase intermunicipal; como imagina a organização dos jogos; 

os eventos esportivos já realizados no município; e a parceria entre Governo 

Estadual e Municipal; 

• Comitê Organizador: indique os locais que podem ser a sede da Comitê Organizador 

durante os jogos – cite sua dimensão, capacidade, se possui internet, ar 

condicionado, se é bem localizado, se facilita a logística do evento e outras 

observações que forem pertinentes; 

• Atendimento Médico e Odontológico: indique os locais de atendimento médico e 

odontológico do município que poderão atender os participantes dos jogos; 

• Restaurante Central: indique os locais que possam ser realizadas as refeições 

durante os jogos – cite sua dimensão, capacidade, se possui estacionamento para 

ônibus, se é climatizada, se tem pontos de energia, água, esgoto, cozinha de apoio, 

banheiros e outras observações que forem pertinentes; 

• Congresso Técnico e Reuniões: indique locais que possam ser realizadas reuniões 

presenciais – cite sua dimensão, capacidade, se possui equipamentos e outras 

observações que forem pertinentes; 

• Alojamentos: indique as escolas ou locais que serão os alojamentos dos 

participantes dos jogos – cite sua dimensão, capacidade, se possui bebedouros, ar 

condicionado ou ventiladores, espaço para café da manhã, cozinha de apoio, 

reservatório de água, sanitários, chuveiros e outras observações que forem 

pertinentes; 

• Hotéis: indique os hotéis do município que poderão servir para hospedagem do 

comitê organizador dos jogos (de preferência hotéis no mínimo 3 estrelas) – cite a 

categoria do hotel e quantitativo de quartos simples (SGL), duplo (DBL), triplo (TPL), 

quadruplo (QDR) e quíntuplo (QUI); 

• Instalações Esportivas: indique os locais para realização das modalidades dos jogos 

(de preferência locais que realizem mais de 1 modalidade) – cite as medidas das 

quadras, tipo de piso, se possui os equipamentos necessários para realização de 

determinada modalidade e instalações gerais e outras observações que forem 

pertinentes; 

• Cerimônia de Abertura: indique os locais que poderão ser realizadas a cerimônia de 

abertura dos jogos – cite as medidas das quadras, tipo de piso, se possui instalações 

gerais (como banheiros, vestiários, arquibancada) e outras observações que forem 

pertinentes; 

• Fotos: anexe as fotos de todos os locais citados no relatório para melhor visualização 

do local (quanto mais foto do local melhor). 


