
             
 

          DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
XXXVIII SECOBA – 2019 

 

NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

01. Poderão participar da XXXVIII SECOBA, alunos matriculados no Colégio Padre João Bagozzi, pais de 
alunos e educadores conforme as categorias abaixo. 
 

02. Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, serão oferecidas programações de 
atividades específicas. 

 

03. As categorias:  
• Categoria “A” - Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais; 
• Categoria “B” - Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais; 
• Categoria “C” - Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais; 
• Categoria “D” - Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais; 
• Categoria “E” – Alunos do Ensino Médio devem ser da mesma sala podendo ter um professor do colégio 
convidado fazendo parte da equipe (no futsal e voleibol misto). 
• Categoria “F” - Pais de Alunos e Educadores. 
OBS: Na categoria “F” as inscrições devem ser realizadas diretamente no Departamento de Educação 
Física e Desporto, de forma individual. As equipes serão montadas (futsal e voleibol misto) de acordo com o 
número de participantes e por sorteio. 
 

04. Período de inscrição: - De 03 a 25 de setembro de 2019, 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 R$ 18,00; Três modalidades R$ 25,00;  
Quatro ou mais modalidades o valor de cada inscrição será de R$ 8,00. 

 

06. Modalidades em disputa: 
 

- Basquetebol: M/F (5X5, nas categorias A, B, C, D, E). 200 Pontos 

- Handebol: M/F (6X6, nas categorias A, B, C, D, E). 200 Pontos 

- Futsal: M/F (5X5, em todas as categorias). 200 Pontos 

- Voleibol Misto: (na categoria de 7º ano será 4X4 e 8º, 9º anos, Ensino Médio e Pais 6X6). 200 Pontos 

- Festival de Voleibol: M/F (na categoria de 6º ano 3X3). 200 Pontos 

- Festival de Voleibol de Duplas: para as categorias de 7º, 8º, 9º anos e Ensino Médio. 

- Caçador: M/F (8X8, nas categorias A, B, C, D, E). 200 Pontos 

- Xadrez: (Em todas as categorias). 200 Pontos 

- Tênis de Mesa: M/F(Em todas as categorias). 200 Pontos 

- Games – M/F (nas categorias A, B, C, D, E). 200 Pontos 

- Festival de Dança: Modalidades de Solo e Grupos - M/F – Categorias: A (6º, 7º e 8º anos) 

e B (9º anos e Ensino Médio). 

200 Pontos 

 

 
 LOCAIS 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. Abertura da XXXVIII SECOBA: - Será realizada no dia 05 de outubro de 2019, às 17h30 no Ginásio1, 
ao final do Bagozzi Day. 
* Cada equipe deverá desfilar com a camiseta do colégio e calça jeans ou com seu uniforme de jogo. 
Lembramos que o desfile de abertura contará pontos importantes na competição de campeão geral da 
XXXVIII SECOBA – Cada 15 alunos no desfile a equipe marca 200 pontos e com a participação da 
turma toda terá mais um bônus de 250 pontos. 
 

 08. Premiação: Serão oferecidas medalhas para os 1º, 2º e 3º lugares para cada modalidade e categoria.  
 

 Pontuação e Campeão Geral: Para cada modalidade inscrita, as equipes receberão 200 pontos e mais a 
pontuação pela sua classificação no masculino e feminino (100, 80, 60 pontos). Será somada ao resultado 
esportivo total a média geral da turma do 1º e 2º trimestres.  O Campeão Geral será a turma que somar a 
maior pontuação entre todas as equipes participantes e receberá além do passeio na chácara às medalhas e o 
troféu transitório da competição. 

 

09. Uniformes: Para as modalidades coletivas, as equipes deverão se apresentar com camisas iguais para 
os jogos, ou podem usar os coletes do colégio. O nome da equipe deve ser em português ou inglês. Não 
podendo ser de partidos político, de grupos que tenham qualquer tipo de atitudes que desrespeitem a vida ou 
com significados de violência, agressividade, palavrões ou de apologia a qualquer tipo de atitude ilícita. 
 

10. Tabela geral dos jogos: Serão entregues até o dia primeiro de outubro de 2019. 
 

11. Todas e quaisquer outras informações referente ao evento após o dia 01 de outubro de 2019, serão feitas 
em notas oficiais, colocadas no site e em edital em frente ao Departamento de Educação Física e Desporto, 
entrada do Ginásio I do Colégio Padre João Bagozzi, cabendo aos representantes das equipes observarem 
as mesmas. 
 

12. Da identificação dos atletas: Na categoria “F” (pais e educadores) os participantes deverão se 
apresentar munidos de um documento com foto: RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação. 
 

13. Da realização dos jogos: Serão realizados entre os dias 06 e 11/10 nos períodos da manhã, tarde e 
noite. 
Para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais os jogos serão nos período da manhã e tarde. Já 
para os alunos do Ensino Médio os jogos serão nos períodos da manhã, tarde e noite. 
Para a categoria “F” de Pais, os jogos serão realizados no dia 06 manhã, tarde e noite e nos dias 07, 08, 
09 e 11/10 no período da noite. 
 

14. O Grupo Educacional Bagozzi não se responsabiliza por quaisquer acidentes que por ventura possam 
acontecer durante a realização da XXXVIII 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 pais e educadores. 
 
Observações: 
 

 Nos bancos de reserva só poderão ficar os alunos devidamente inscritos nas equipes (pais e técnicos 
deverão permanecer nas arquibancadas). A equipe que não obedecer esta determinação, depois de 
solicitado pelos árbitros e coordenadores das modalidades no local, poderá ser desclassificada. 

 Não será permitido fumar ou consumir bebidas alcoólicas dentro das dependências dos ginásios de 
esportes e do Colégio Padre João Bagozzi, bem como 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 restantes da XXXVIII Secoba. 

 
 

 Todos os alunos inscritos ou não nas atividades da XXXVIII Secoba, que estiverem nas 
dependências ou nas proximidades do colégio, estão sujeitos as aplicações de nosso 
regimento interno em seus direitos, deveres, proibições e medidas disciplinares.  

 
 

15. Os casos omissos: Todas as questões que neste documento não estiverem contempladas serão resolvi-
das e decididas pela Coordenação de Educação Física e Direção do Colégio Padre João Bagozzi. 
 
 

 DIA 10/10 - Passeio ao Beto Carreiro – Para alunos do 6º ano ao Ensino Médio. 
 

 

 

VENHA VIVER O DESAFIO DO ESPORTE, CONFRATERNIZAR E CELEBRAR A VIDA! 


