
 

  

NOTA OFICIAL 02/2022 

 

Goiânia, 24 de março de 2022. 

 

1. Calendário de Realização – Fase Intermunicipal: 

 

Considerando o número de inscritos na Fase Municipal, os feriados previstos para o mês de 

abril e outras demandas pedagógicas no referido mês, no intuito de qualificar a organização dos 

Jogos Estudantis das Fases Municipais e Intermunicipais, a Superintendência de Desporto 

Educacional, Arte e Educação resolve: 

a. Prorrogar a data fim de realização das Fases Municipais e Intermunicipais de 01 de 

maio para 08 de maio de 2022. 

 

b. Prorrogar a data de homologação dos participantes classificados das modalidades 

coletivas para a Fase IV – Regional, modalidades individuais para a Fase V – Estadual 

para 09 de 10 de maio de 2022. 

 

2. Homologação das Inscrições: 

a. Informamos que foram homologadas as inscrições que obedeceram ao quantitativo 

mínimo de inscritos e outras normativas descritas no Regulamento Geral dos Jogos 

Estudantis 2022. 

 

b. No intuito de oportunizar maior participação de estudantes/atletas na Fase Municipal, 

poderão participar estudantes/atletas acima do número permitido das modalidades 

coletivas, desde que a inscrição da equipe tenha sido homologada e haja acordo entre 

os professores/técnicos inscritos e representante da Coordenação Regional de 

Educação, o Articulador de Desporto. Lembrando que para a Fase Regional as equipes 

participantes deverão seguir o número máximo permitido pelo Regulamento Gera da 

competição. 

 

3. Classificação para Fase Estadual – Modalidades Individuais 

Considerando o número de inscritos em algumas modalidades e a operacionalização do evento na 

Fase Intermunicipal, todos os estudantes/atletas inscritos nas modalidades e/ou provas 

relacionadas no quadro abaixo estarão classificados direto para a Etapa Estadual, desde que as 



 

inscrições tenham sido homologadas pela Superintendência de Desporto Educacional, Arte e 

Educação. Sendo assim, as Coordenações Regionais não precisarão realizar as competições destas 

modalidades/provas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inscrição professores/técnicos 

- As Unidades Escolares que inscreveram os estudantes/atletas e que por algum motivo não 

fizeram o cadastro do professor/técnico deverão preencher a ficha de inscrição (em anexo) e 

encaminhar a mesma, juntamente com a foto de rosto (3x4) e documento pessoal, para o 

Articulador de Desporto da Coordenação Regional de Educação – CRE. 

- Posteriormente, o Articulador da CRE deverá organizar as fichas, documentos e fotos em pastas 

separadas por professor/técnico (em caso de mais de 1 inscrição). Ex: Pasta – CRE Goiânia, 

Subpasta – Nome do Professor/Técnico (ficha, foto e documento);  

- O Articulador da CRE deverá enviar a pasta zipada prioritariamente pelo e-mail: 

jogos.estudantis@seduc.go.gov.br e exclusivamente pelo e-mail da CRE responsável. 

- Em caso de e-mails recebidos de professores e unidades escolares, estes serão desconsiderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Central Organizador – SDEAE/GEDE 

MODALIDADE/ PROVAS 

ATLETISMO (exclusivamente as provas: lançamento de dardo; lançamento de disco; 
lançamento de martelo; salto em altura; salto com vara) 

GINÁSTICA RITMICA 

GINÁSTICA ARTÍSTICA 

JUDÔ 

TAEKWONDO 

WRESTLING 

CICLISMO (até 04 inscritos por categoria serão classificados direto para a Fase Estadual) 
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