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AVALIAÇÃO JEPS 2013 

 

Os Jogos Escolares é o maior evento esportivo do Paraná organizado pela Secretaria 

de Estado da Educação e Secretaria de Estado do Esporte e do  Turismo. A competição para 

atletas do ensino regular e especial é realizada anualmente de Março a Dezembro em 04 

etapas: Municipal, Regional, Macrorregional e Final, com aproximadamente 100.000 

participações ao longo ao ano, estimados somente a partir da Fase Regional. referência no 

modelo de estrutura e organização esportiva para outros estados.  Os Jogos Escolares do 

Paraná consolidou-se como um poderoso instrumento de revelação de talentos e inserção 

social de crianças e adolescentes, haja visto os resultados do nosso Estado nos Jogos 

Escolares da Juventude Etapa Nacional onde obtivemos o 3º lugar em número de medalhas na 

competição de 12 a 14 anos e o 2º lugar na competição de 15 a 17 anos, atrás apenas do 

Estado de São Paulo. 

Mais do que uma competição esportiva os Jogos Escolares do Paraná tem o objetivo 

de inserir socialmente os alunos de várias regiões do estado através do esporte. A união entre 

a EDUCAÇÃO e o ESPORTE assegurou uma parceria de conquistas e vitórias.   

Com uma preocupação constante em buscar melhorias na organização dos Jogos 

Escolares do Paraná, realizamos no período de 02 a 05 de Dezembro de 2013, no Município 

de Astorga, o Encontro de Avaliação dos 60º Jogos Escolares do Paraná. Esta reunião contou 

com a presença da equipe de coordenação dos Jogos Escolares da SEET, equipe pedagógica 

da SEED e técnicos pedagógicos dos NREs, momento que foram abordadas as dificuldades 

encontradas no decorrer dos 60ª JEPS e JEPS Bom de Bola, bem como foram discutidas e 

sistematizadas as sugestões para adequações do regulamento para o ano de 2014. As 

sugestões apresentadas pelos técnicos pedagógicos dos 32 NREs vieram pautadas em 

discussões regionais com os professores de educação física de forma presencial ou on-line. 

Estas sugestões foram debatidas em 04 grandes grupos e depois apresentadas uma proposta 

única pelo relator de cada grupo. As propostas aprovadas pelos técnicos foram para a 

comissão de sistematização. Após estudo foram apresentadas e votadas em plenária que 

legitimou este documento que apresentamos e que terá a função de balizar nossas ações 

buscando excelência nos Jogos Escolares do Paraná. 

 

SESSÃO PRELIMINAR E PERIODOS DE REALIZAÇÕES E INSCRIÇÕES 

a) A Sessão Preliminar nas Fases Regionais e Final será realizada com 10 dias de 

antecedência, sendo obrigatória a presença de um representante da escola inscrita para 

confirmação das inscrições e entrega das fichas de inscrição das modalidades individuais e da 



relação de dirigentes. O mapa oficio será entrega nos NREs em data a ser definida, para 

preenchimento pelos técnicos de Educação Física dos quadros demonstrativos. O técnico de 

Educação Física do NRE deverá levar todos os documentos para a Sessão Preliminar.  

b) As inscrições dos atletas serão feitas através da geração de cadastro do programa Práxis e 

enviadas eletronicamente por e-mail específico (a ser divulgado). 

c) As inscrições dos atletas serão realizadas pela secretaria de cada estabelecimento de 

ensino, seguindo as orientações que serão divulgadas no site dos Jogos Escolares. Deverá ser 

gerado um arquivo com extensão ATL e um relatório em PDF, os dois arquivos deverão ser 

enviados eletronicamente até às 12h da terça-feira que antecede o evento nas fases regionais 

e finais. Se houver alguma falha de envio ou erro de inscrição deverá ser corrigido até às 12h 

da quarta-feira que antecede o evento.  Não haverá qualquer tipo de alteração nas fichas de 

inscrições após esta data. Na Fase macrorregional a inscrição deverá ser enviada 

eletronicamente até a segunda-feira que antecede o evento. Não serão feitas substituições. 

d) O período de realização dos Jogos nas fases Regionais, macrorregionais e finais, foi 

considerado adequado pela maioria dos professores. 

 

JEPS BOM DE BOLA 

a) Para o ano de 2014 a realização do JEPS Bom de Bola será mantida como no ano de 2013, 

em conformidade com os resultados positivos obtidos  em municípios de pequeno porte.   

b) Ficou definido que os atletas que disputaram os Jogos Escolares em qualquer modalidade 

poderão disputar os JEPS Bom de Bola na modalidade de Futebol. 

 

ALTERAÇÕES REGULAMENTO 

a) As alterações do regulamento no ano de 2013 referentes ao numero mínimo de atletas para 

as modalidades coletivas foram consideradas positivas, visto que os professores encontravam 

dificuldades para compor as equipes da categoria B. 

b) As Provas Combinadas da modalidade de Atletismo do regular volta a fazer parte do 

programa dos JEPS, porém cada estabelecimento de ensino poderá inscrever apenas 01 (um) 

atleta nesta prova por classe e sexo. 

c) Alterar o sistema de disputa da Fase Final das modalidades coletivas para a categoria ACD, 

passando a 2ª Fase da competição a ser disputada em eliminatória simples. 

d) Aprovada a retirada do Artigo 26 do Regulamento Geral os itens: SALAS DE RECURSOS E 

CENTROS CONVENIADOS. Portanto não haverá equipes formadas por alunos que 

frequentam as salas de recursos e centros de atendimento, os mesmos participarão pelas 

escolas em que estão devidamente matriculados. 

e) Na opinião da grande maioria a realização da modalidade de Golf 7 (ACD) e Skate da Fase 

Final em Foz do Iguaçu foi boa, permanecendo, portanto no Regulamento dos Jogos Escolares 

para o ano de 2014.  



f) Ficou aprovado para a fase final o programa-horário da modalidade de Atletismo em 03 dias 

para a categoria ACD. Sendo que haverá também algumas provas do regular também nestes 

03 dias. 

g) Fica  mantida a Categoria C da modalidade de Atletismo dos Jogos Escolares do Paraná.  

h) Artigo 34 – Para o ano de 2014 a inclusão da modalidade de Atletismo (ACD) em 

determinadas provas para macrorregional será conforme estudos da SEET, sendo: 

- No Feminino: Categoria C – Provas: 100m DI. 

- No Masculino: Categoria A e C – Provas: 100m DI, 400m DI, Arremesso de Peso DI, Salto em 

Distancia DI e Lançamento de Dardo DI. 

I) ACD – Participação em 3 provas de Natação e Atletismo. 

 

ITENS APROVADOS EM PLENARIA 

 Na modalidade de Basquetebol foi aprovada a marcação individual, meia quadra no 

primeiro e segundo quarto. 

 Inclusão da modalidade de Karatê na categoria 15 a 17 anos. Não foi definido de qual 

Federação. (dependerá da adequação estrutura e recursos) 

 Não ofertar a modalidade de Goalball nos Jogos Escolares do ano de 2015 caso não 

houver aumento de no mínimo 04 equipes participantes que atualmente é de duas 

equipes na categoria A.  

 A prova do disco da modalidade de Atletismo do Ensino Regular passará para o 

programa da modalidade de Atletismo na Fase Macrorregional, o implemento ( disco) 

deverá ser levado pelos estabelecimentos de ensino participantes( peso específico para 

cada classe). Caso o implemento não seja apresentado por nenhum dos 

estabelecimentos inscritos para a competição na macrorregional, a modalidade não 

acontecerá. Não havendo, portanto atletas classificados para a Fase Final. 

 Nas modalidade de futsal, alunos com Deficiência Intelectual matriculados no ENSINO 

REGULAR participam do evento disputando com atletas DI, mediante apresentação dos 

atletas na lista de elegíveis da ABDEM em competição exclusiva para estes 

estabelecimentos de ensino na Fase Final. 

 

PONTOS POSITIVOS 

 A organização do evento: Comissão Organizadora, Comissão Técnica com 

informações claras e precisas, organização na documentação em todas as fases dos 

JEPS; 

 Crescimento nos Jogos como um todo, inclusões de modalidades tendem enriquecer 

de maneira considerável o evento; 

 A comunicação e acesso das informações no site dos jogos; 

 Preocupação e responsabilidade do coordenador do NRE, quanto ao repasse de 

informações e outras informações de sua pasta; 

 A oportunidade dos alunos de participar de uma competição de nível; 



 Datas das realizações das Fases Regionais, Macrorregionais e Finais. Sessão 

Preliminar feitas com antecedência; 

 Inscrições e entrega das fichas com antecedência; 

 Melhorias nos textos do regulamento; 

 Alterações em regras; 

 Carteira de identidade para a classe B; 

 Formas de disputa; 

 Incentivo a prática esportiva nas escolas e a identificação e orientação dos atletas que 

se destacam nas diversas modalidades 

 Redução do número de substituição nas modalidades coletivas na categoria B  

 Indicação do atleta destaque na Fase Final; 

 Divisão das categorias nas fases finais A e B; 

 Divisão das classes do atletismo e natação correspondente às idades que poderão  

participar das Paralímpiadas  Escolares.  

 Refeitório e alimentação com boa qualidade; o café da manhã servido no alojamento.  

 Transporte interno; 

 Ginásios e infraestrutura; 

 Envolvimento dos municípios sedes, durante a realização das Fases Regionais e 

Macrorregional; 

 Centro de Convivência; Onde além de entretenimento e cultura, a interação entre 

alunos e escolas; 

 A premiação durante o evento; 

 Bolsa Atleta – TOP Formador; 

 Capacitação na Fase Final para os professores 

 Aulas Especializadas: valorização de alunos e professores através de programas de 

treinamento; Inclusão das AETES; 

 Arbitragem boa em algumas modalidades (federados); 

 JEPS - Bom de Bola: Organização de alojamentos e oportunidades de Municípios 

menores sediar o Evento; Uniformes.  

 Competição de Futebol separada das demais modalidades; Oportunizando o atleta 

jogar em mais de uma modalidade coletiva. 

 

ANALISE DO PROJETO ATLETA NA ESCOLA 

 Há necessidade de um profissional na escola para dar continuidade ao projeto; 

 Falta intensificar e efetivar definitivamente aluno e escola; Esclarecer período do 

projeto e tempo de contrato; 

 Importante para o futuro esportivo; 

 De grande valia, mesmo porque socializa as pessoas e oportuniza os atletas para 

mostrarem seus potenciais e habilidades; 



 O Programa e mais um meio de incentivar os alunos a praticar os esportes na escola, 

sendo o atletismo a base de todos os esportes; 

 Melhorou a assiduidade dos alunos; 

 Os estabelecimentos de ensino estão nos questionando se no próximo ano o Paraná 

irá aderir e se as escolas que aderiram este ano terão a oportunidade de aderir 

novamente. 

 Pouca informação no momento, visto que o estado do Paraná não aderiu ao programa. 


