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Reunião Técnica de Avaliação dos JEPs realizado no Município de Astorga / PR no período de 
03 e 04 de dezembro de 2012 a com a participação:  
 

 Coordenação e Chefia dos Jogos Escolares do Paraná; 

 Representante do Parajaps; 

 32 Coordenadores de Educação Física dos NREs do Estado do Paraná; 

 Representantes da SEED; 
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Reunião Técnica de Avaliação do JEPs /2013 
 

Estamos convictos do impacto altamente positivo que o esporte proporciona a comunidade 

escolar, especialmente como ferramenta de educação e inclusão.  

Neste sentido existe uma preocupação constante em buscar melhorias na realização dos 

JEPS, com este intuito realizamos nos dias 05 e 06 de dezembro de 2012, no Município de 

Astorga, uma Reunião Técnica de Avaliação do JEPS. Esta reunião contou com a presença da 

equipe da coordenação dos Jogos Escolares da SEES, equipe pedagógica da SEED e 

técnicos pedagógicos dos NREs, onde foram abordadas as dificuldades encontradas no 

decorrer dos 59ª JEPs e JEPs Bom de Bola, bem como foram discutidas e sistematizadas as 

sugestões para adequações no regulamento do evento para o ano de 2013.  

 As sugestões apresentadas pelos técnicos pedagógicos dos 32 Núcleos Regionais de 

Educação vieram pautadas em discussões regionais com os professores de educação física. 

Estas discussões foram debatidas em 04 grandes grupos que depois foi apresentada uma 

proposta única defendida pelo relator de cada grupo. As propostas aprovadas pelos técnicos 

foram para comissão de sistematização que legitimou este documento que ora apresentamos 

e que terá a função de balizar nossas ações buscando a excelência nos Jogos Escolares do 

Paraná. 

   

Fase Regional:  

Foram elencadas as maiores dificuldades apontadas pelos professores de Educação Física 

participantes dos jogos em ordem de prioridade: 

1º- Ausência da aula treinamento; 

2º- Equipes e atletas sem treinamento 

3º- Falta de motivação do professor; 

4º- Dificuldade para o transporte das equipes/alunos para as competições; 

5º- Equipamentos e materiais esportivos para treinamento na escola, 

6º- Capacitação específica nas modalidades para os professores; 

7º- Apoio da direção da escola; 

8º- Dificuldades de preenchimento das fichas de inscrições; 

9º- Falta do profissional de Educação Física (outros profissionais acompanham as equipes); 

10º- Dificuldades de informações referentes ao evento.  

 

Sugestões:  
 Ofertar cursos de capacitação aos professores participante com certificação no período da 
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noite; 

 Implantação da hora treinamento com adequações; 

 JEPs Bom de Bola: realizar a Fase Regional na sequência dos Jogos Escolares.  

 Fase Macrorregional e Final Bom de Bola em datas separadas dos Escolares. 

   Adequar à idade do ACD de acordo com as Paralimpíadas e criar a categoria C. 

 Reduzir o número de substituições obrigatórias para a categoria B; 

 Apresentação da carteirinha expedida pelo NRE (categoria B) somente na Fase Regional e 

Macrorregional, sendo obrigatório documento oficial original para a Fase Final. 

 

Fase Macrorregional: 

Mudanças quanto à classificação para Fase Final nas modalidades coletivas: 

 Classificar o 1º e 2º Lugar das Macrorregionais, campeão de 2012 e representante do 

Município Sede, totalizando 18 equipes por classe e sexo. 

 Na modalidade de Atletismo aumentar o número de provas nesta fase e com a participação 

do ACD nesta etapa.  

 Premiação para o Vôlei de Praia, pois o mesmo não ocorre na Fase Regional. 
 

Fase Final:  

A implantação do Centro de Convivência foi apontada como um avanço na competição. 

A realização da Fase Final em duas etapas foi positiva em razão de: 

 Os professores puderam dar um atendimento diferenciado as suas equipes; 

 Menor número de participantes, consequentemente melhor adequação nos alojamentos; 

 Os interesses eram compatíveis com a faixa etária; 

 Interesse e apoio dado pelos Chefes dos NREs ao evento. 

 

Outras Sugestões: 

 Implantação da modalidade de Badminton na categoria de 15 a 17 anos. 

  Amparo legal na saída dos professores para os jogos, sem prejuízo em faltas, desconto e 

reposição de aulas. 

 Adequar o nº de ônibus para a Fase Final do Bom de Bola; 

 Inscrições on line. 

 Pagamento da bolsa auxílio aos professores na Fase Final (Proposta a ser estudada); 

  Repasse financeiro aos Municípios Sedes nas Fases Regional, Macrorregional e Final 

(Proposta a ser estudada).  


