DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
SECOBA 2022
NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
01. Poderão participar da 41ª SECOBA (Semana Comunitária Bagozziana) todos os alunos matriculados no
Colégio Padre João Bagozzi, conforme as categorias abaixo.
02. Categorias:
• Categoria “A” - 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais;
• Categoria “B” - 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais;
• Categoria “C” - 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais;
• Categoria “D” - 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais;
• Categoria “E” – Ensino Médio, os alunos das turmas das 1ª séries (ABCDE) ou 2ª séries (ABC) poderão formar
suas equipes com alunos de todas as salas da série, os alunos da 3ª série somente dentro da turma, podendo
ter um professor do colégio convidado fazendo parte da equipe (no futsal e/ou voleibol misto).
03. Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, serão oferecidas programações de atividades
específicas.
04. Período de inscrição: De 01 a 20 de setembro de 2022, após esta data só poderão ser feitas inclusões
de atletas em equipes já devidamente inscritas, sendo permitido incluir até o limite máximo de atletas.
05. As fichas de inscrição, só serão aceitas com todos os seus campos devidamente preenchidos, sem rasuras
e legíveis juntamente com o pagamento da taxa de inscrição, somente no Departamento de Educação Física.
OBS. AS EQUIPES DEVERÃO SER FORMADAS COM NO MÍNIMO 07 E NO MÁXIMO 10 ALUNOS.
Taxa de inscrição: Uma modalidade: R$ 10,00; Duas modalidades: R$ 18,00; Três modalidades: R$ 25,00;
Quatro ou mais modalidades: R$ 8,00 por modalidade.
06. Modalidades em disputa:
- Basquetebol: M/F (5X5 - Em todas as categorias).

100 Pts

- Handebol: M/F (5X5 - Em todas as categorias).

100 Pts

- Futsal: M/F (5X5 - Em todas as categorias).

100 Pts

- Voleibol Misto: (categoria B e C será 4X4 e nas categorias D e E será 6X6).

100 Pts

- Festival de Voleibol: Duplas Mistas (Na categoria A - 2X2).

100 Pts

- Festival de Voleibol: Duplas Mistas (Nas categorias B, C, D e E).

-x-x-x-

- Caçador: M/F (6X6 - Em todas as categorias).

100 Pts

- Xadrez: M/F (Em todas as categorias).

100 Pts

- Tênis de Mesa M/F: (Em todas as categorias).

100 Pts

- Festival de Dança M/F: Modalidades de Solo e Grupo (Em todas as categorias) Dia 30/09

100 Pts

- Basquetebol 3X3 M/F: (Em todas as categorias, podendo inscrever até 4 alunos) Dia 01/10

100 Pts

- Futsal X1 M/F (Em todas as categorias, obrigatório inscrever 3 alunos, sendo um o goleiro) Dia 01/10

100 Pts

LOCAL DOS JOGOS:
➢ Ginásios I e II na sede do Colégio - (G1 – Q1 – Q2 e Q3).
➢ Centro Esportivo Bagozzi – (CEB 1 e CEB 2) – Rua Caetano Marchesini, 850, esquina com a Rua Miguel
Abraão, próximo da Faculdade Bagozzi.

07. Cerimônia de Abertura da SECOBA: Será realizada no dia 04 de outubro de 2022, às 17h00 no Ginásio
1 no colégio. As turmas que desfilarem com no mínimo 15 alunos, recebem 150 pontos na pontuação de
Campeão Geral.
08. Premiação: Serão oferecidas medalhas para os 1º ,2º e 3º lugares de cada modalidade e categoria.
Pontuação e Campeão Geral: Para cada modalidade inscrita, as turmas receberão 100 pontos, além da
pontuação pela classificação em cada competição (masculino e feminino - 100, 80, 60 pontos). No Ensino
Médio, onde cada competição não é realizada por turma, será feita a atribuição dos pontos correspondentes
para as turmas de acordo com as inscrições, classificação e alunos participantes, somando-se somente a maior
pontuação. Será somada ainda a pontuação referente as notas trimestrais, score, de cada turma e por ano,
como se fosse mais uma modalidade. O “Campeão Geral” será a turma que somar a maior pontuação e
receberá, como premiação, além das medalhas, um passeio na Chácara Bagozzi e o troféu transitório da
competição. (Só terá direito a pontuação e a premiação o aluno inscrito e participante das atividades).
09. Uniformes: Para as modalidades coletivas, as equipes deverão se apresentar com camisas iguais para os
jogos ou usar os coletes fornecidos pelo colégio. O nome da equipe deve ser em português ou inglês, desde
que não contenham ideologias políticas, desrespeito à vida, violência, agressividade, palavrões ou apologia a
qualquer tipo de atitude ilícita.
10. Tabela geral dos jogos: Será divulgada até o dia 28/09/2022.
11. Todas e quaisquer outras informações referentes ao evento após o dia 28 de setembro de 2022, serão
feitas em notas oficiais, colocadas no site e em edital nos quadros de avisos, cabendo aos representantes das
equipes observar as mesmas.
12. Realização: As atividades serão realizadas nos dias 30/09, 01, 06, 07, 08, 10 e 11/10. Para os alunos do
6º, 7º, 8º e 9º anos, os jogos serão nos períodos da manhã e tarde. Já para os alunos do Ensino Médio os jogos
serão nos períodos da manhã, tarde e noite.
13. O Colégio Bagozzi não se responsabiliza por quaisquer acidentes que porventura possam acontecer
durante a realização da SECOBA. A participação de alunos subentende a anuência de seus pais ou
responsáveis de que os mesmos se encontram em perfeitas condições de saúde para a prática de esportes,
aplicando-se esta condição também a participação de educadores.
➢ Nota: Este ano não teremos presença de público durante as partidas, apenas os alunos das
turmas envolvidas nas competições, além dos educadores.
Observações:
➢ Nos bancos de reservas só poderão permanecer os alunos devidamente inscritos na modalidade. Uma
vez que, houver advertência de árbitros ou coordenadores das modalidades no local, a equipe que
desrespeitar esta, ou qualquer outra determinação, poderá ser desclassificada da SECOBA.
➢ Não será permitido trazer animais de estimação e instrumentos de sopro ou percussão.
➢ O aluno ou atleta excluído por agressão ou atitude antidesportiva, dentro ou fora de quadra, estará
automaticamente afastado de todas as demais atividades relacionadas aos jogos.
➢ Todos os alunos inscritos ou não nas atividades da SECOBA, que estiverem nas dependências do
colégio, estarão sujeitos às aplicações de nosso regimento interno em seus direitos, deveres,
proibições e medidas disciplinares.
14. Casos omissos: Todas as questões não contempladas neste documento serão resolvidas e decididas pela
Coordenação de Educação Física e Direção do Colégio Padre João Bagozzi.

“Busque sempre a perfeição em tudo, até nas pequenas coisas.” (São José Marello).
VENHA VIVER O ESPORTE E CELEBRAR A VIDA!

