
JEVR
Jogos Estudantis do Vitória-Régia

INCRIÇÕES: 05 A 12/09.
ABERTURA: 24/09, SÁBADO, 8H30.

JOGOS: 27, 28 E 29/09 (HORÁRIOS SERÃO
DIVULGADOS EM BREVE).

 
Valor: R$20,00 (vinte reais) por aluno, para participação em até
duas modalidades, coletiva e/ou individual. Cada modalidade a  
mais, o aluno pagará adicional de R$5,00.

A abertura acontecerá 24/09, sábado, às 8h30 e cada turma
deverá ser representada por todos os alunos inscritos.

Modalidades individuais: Natação e Xadrez.
Modalidades Coletivas: Futsal, Voleibolão, Totó, Vôlei e
Basquete.

OBSERVAÇÕES: 

Durante a participação nos Jogos Estudantis, é de fundamental
importância que os alunos;

Estejam sempre de posse da sua Carteira de Identidade e do
cartão do Plano de Saúde, se o tiver. Isto facilitará o
atendimento médico em caso de necessidade.

Para conhecer o regulamento do JEVR acesse o site
www.vitoriaregia.net ou consulte seu professor de educação
física.

INSCREVA E PARTICIPE DESTA EVENTO ESPORTIVO QUE ESTÁ
SENDO PREPARADO COM MUITO CARINHO.

 
MOSTRE O ATLETA QUE HÁ EM VOCÊ!

Equipe Pedagógica - Ensino Fundamental II e Médio.

Salvador, 05 de Setembro de 2022

Prazados Pais e/ou responsáveis,

O JEVR é um evento esportivo que visa
trabalhar habilidades como a autodisciplina, o
trabalho em equipe, respeito com o próximo,
competição saudável e amor pelo esporte.

Assim, no período de 27, 28 e 29/09
realizaremos os Jogos Estudantis do Vitória-
Régia 2022 envolvendo alunos do 5°  ano ao
Ensino Médio.

Modalidades oferecidas:

5° ano: Futsal, Totó e Voleibolão.
6° e 7° ano: Futsal, Xadrez, Totó e Natação.
8° ao Ensino Médio: Futsal, Natação, Xadrez,
Totó, Basquete e Vôlei.

As turmas deverão formar suas equipes
apresentando aos professores de educação
física a lista completa até o dia 12/09. 

Os jogos acontecerão no período de 27 a 29/09.
Posteriormente, divulgaremos a programação.

As inscrições são indviduais e coletivas. Elas
devem acontecer no período de 01 a 12/09, na
respectiva gerência de ensino, mediante ficha
de inscrição, devidadamente preenchida e
assinada com o pagamento da taxa.

AUTORIZAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS VR - 2022 O 
 

Eu, ______________________________________________________, responsável pelo(a)
aluno(a)__________________________________________________
_________série, turma ________, autorizo a sua participação nos Jogos Estudantis VR 2022, que serão realizados no período de 24, 27, 28 e
29/09, mediante pagamento da quantia de R$20,00 (vinte reais), referente a taxa de inscrição, conforme informações contidas no aviso de
30/08.
Possui assistência médica? (   ) Não (   ) Sim. Qual? ___________________________Contatos: ___________________________________________
Ass. do Responsável (   ) Pai (   ) Mãe (   ) Outros: ______________________________________ Salvador, ___/___/____



JEVR
Jogos Estudantis do Vitória-Régia

REGULAMENTO 2022
 
1 - Cada aluno só poderá inscrever-se nas modalidades coletivas e/ou individuais. O número de inscritos nas equipes coletivas é: 

 Futsal masc. 5º, 6º e 7º ano: mínimo 7 - máximo 8   /   Futsal masc. 8º ao 3º ano Ens. Médio: mínimo 6 - máximo 7.
 Futsal fem. 6º ao 3° Ens. Médio: mínimo 7 - máximo 8 / Vôlei, Handebol e Basquete: mínimo 7 - máximo 8. 

2 - No futsal masculino, do 8º ano ao 3° do Ensino Médio, cada equipe só realizará partidas utilizando três jogadores de linha mais o
goleiro.

3 - Os alunos poderão inscrever-se em mais de uma modalidade: coletiva e/ou individual.

4 - Os uniformes serão de responsabilidade de cada equipe ou aluno.

5 - Cada equipe deverá participar devidamente uniformizada: camisa com o número pintado nas costas, calção, meião e caneleira,
tanto os titulares como os reservas, ou seja, cada jogador deverá ter seu próprio uniforme, não sendo permitida a troca de
nenhuma peça do uniforme entre os jogadores.

6 - Se a equipe não estiver devidamente uniformizada, ficará impedida de participar dos jogos.

7 - Cada equipe coletiva deverá ter um nome, um líder e um vice-líder . 

 8- A premiação acontecerá para 1°, 2° e 3° lugares dentro das séries, especificamente para cada modalidade e sexo,
proporcionalmente ao número de participantes: 3 equipes ou 3 alunos: premiação para o 1° e 2º lugares. A partir de 4 equipes ou 4
alunos: premiação para 1° , 2° e 3º lugares. 

10 - A premiação, por modalidade esportiva, será em forma de medalha. 

11 - Cada modalidade terá seu regulamento elaborado pelo seu professor coordenador. 
Professor Washington: 5° ano/ Professor Paulo: 6° e 7°ano/Professor Riolan: 8°e 9°ano/Professor Márcio: Ensino Médio.

12 - As inscrições acontecerão no período de 05 a 12/09.

13 - As inscrições só serão efetuadas mediante o preenchimento da ficha, entrega da autorização do responsável e pagamento da
taxa de inscrição no valor de R$20,00 por aluno, dando direito à participação em duas modalidades (coletiva ou individual). 

14 - A partir da data prevista para o início das inscrições, estarão à disposição nas Gerências do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, a FICHA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO JEVR para ser retirada pelos alunos para entrega aos pais e/ou responsáveis, assinatura e
devolução na gerência.

15 - A partir da data prevista para o início das inscrições, estarão à disposição nas Gerências do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, as  FICHA DE INSCRIÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL para ser preenchida pelos alunos.

16 - Não serão aceitas alterações após as inscrições (mudança de esportes e substituições.

17 - Se o aluno vier, contudo, a desistir do evento, não lhe será restituída a quantia correspondente ao valor de inscrição, exceto
mediante atestado médico.

18 - Não realizaremos competições quando tivermos menos de 3 equipes nas modalidades coletivas e menos de 3 atletas nas
atividades individuais. Nesse caso, devolveremos o valor pago.

19 - O aluno que tiver realizado a sua inscrição e quiser realizar outra, será necessário apresentar nova autorização.

20 - Para melhor organização, não será permitido durante os jogos, a presença de convidados externos nas arquibancadas da
escola.

21 - Atitudes antidesportivas por parte dos alunos como indisciplina, desrespeito ou falta de decoro - antes, durante e após os jogos
- serão passíveis de suspensão ou mesmo exclusão na participação dos jogos. 

DÚVIDAS SERÃO TIRADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM SEUS RESPECTIVOS PROFESSORES.


