
 

 

 

46º JOGOS INTERCLASSES 
126 ANOS DO GRANBERY 
REGULAMENTO GERAL 

 
1 – DOS PARTICIPANTES 

Participarão dos 46º Jogos Interclasses, os(as) alunos(as) regularmente matriculados 

no Instituto Metodista Granbery, do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

Em hipótese alguma será permitida a participação de alunos em salas diferentes de 

sua matrícula ou em anos diferentes de sua situação regular, sendo passível de expulsão dos 

Jogos Interclasses. 

 

2 – DO PERÍODO 

 Os 46º Jogos Interclasses serão realizados no período de 11 a 15 de julho de 2016. 

Os jogos do Ensino Fundamental II serão realizados nos dias 11,12 e 13/07 no período da 

manhã. Os jogos do Ensino Médio serão realizados no dia 13/07, no período da tarde e nos 

dias 14 e 15/07 no período da manhã. 

 

3 – DAS MODALIDADES 

 As modalidades dos 46º Jogos Interclasses serão as seguintes: 

Masculino: Handebol / Dodgebol / Futsal / Basquetebol / Atletismo. 

Feminino: Handebol / Dodgebol / Futsal / Basquetebol / Atletismo. 

O evento será realizado no sistema de Rodízio Simples para todas as modalidades, 

exceto o Atletismo e através de pontos corridos chegaremos aos vencedores das modalidades. 

Serão consideradas campeãs as turmas que somarem o maior número de pontos. 

 

4 – DA PREMIAÇÃO 

Serão contempladas, com medalhas, as turmas campeãs, do maior número de 

modalidades, do respectivo ano.  

 

5 – DA ABERTURA  

No dia 12 de julho, às 13h30min, será realizada a Solenidade de Abertura dos 46º 

Jogos Interclasses no Campo do CEFE. Após o Cerimonial, serão realizadas as provas de 

atletismo do evento.  

 

6 – DA PONTUAÇÃO GERAL: 

 Durante os 46º Jogos Interclasses serão avaliados os quesitos de participação, 

uniformização, disciplina e pontos por modalidade. Ao final dos Jogos serão somados os 

pontos (quadro abaixo), indicando a turma campeã geral dos 46º Jogos Interclasses em cada 

segmento. 



Quesito: PONTOS POR MODALIDADE 

Item Pontuação 

Campeão na modalidade 10 pontos 

Vice-Campeão na modalidade 07 pontos 

3ª colocação na modalidade 04 pontos 

Quesito: PARTICIPAÇÃO 

Item Pontuação 

Comparecimento ao jogo 10 pontos 

W.O. (a equipe não compareceu ao jogo ou está incompleta) 05 pontos Negativos 

Uniforme (todos os alunos)*  01 ponto 

Quesito: DISCIPLINA 

Item  Pontuação 

Respeito ao adversário  01 ponto 

Respeito para com os professores e público em geral 01 ponto 

Torcida organizada e respeitosa 01 ponto 

SANÇÕES (PENALIDADES) 

Item Pontuação 

Cartão Amarelo (cada) 02 pontos Negativos 

Cartão Vermelho (cada)** 10 pontos Negativos 

Cartão Azul – desrespeito severo ou ações que não condizem com os 

princípios do Instituto Metodista Granbery. 

Expulsão do(a) aluno(a) dos Jogos 

e 10 pontos negativos para a 

turma. 

 
* Na ausência de uniforme, a equipe deverá usar coletes cedidos pela organização e não pontuará nesse quesito. 
** Cartão Vermelho – O aluno não poderá jogar a partida subsequente de sua sala na modalidade.  

 

8 – DAS REGRAS GERAIS POR MODALIDADE 

A – FUTSAL: Será jogado em 02 tempos de 10 minutos. Em caso de empate, serão realizadas 

03 cobranças alternadas de pênaltis. Persistindo o empate, 01 cobrança por equipe será 

realizada até que se tenha a equipe campeã.  

B – HANDEBOL: Será jogado em 02 tempos de 10 minutos. Em caso de empate, serão 

realizadas 03 cobranças alternadas de tiros de 7 metros. Persistindo o empate, 01 cobrança 

por equipe será realizada até que se tenha a equipe campeã. 

C – DODGEBOL: Será jogado em 02 tempos de 10 minutos. Em caso de empate, serão 

jogados 03 minutos de prorrogação. Persistindo o empate, prossegue o jogo até que 01 

participante seja queimado ou 01 bola for segura vinda da equipe adversária. Número de 

participantes: mínimo de 07 e máximo de 09 participantes e 06 bolas em jogo. Cada equipe 

iniciará a partida com 03 bolas. A substituição somente poderá ser realizada no intervalo da 



partida ou em caso de contusão de jogador. Em caso de saída por motivo de contusão, o(a) 

aluno(a) não poderá mais participar da partida em curso. 

D – BASQUETE: Será jogado em 02 tempos de 10 minutos. Em caso de empate, serão 

realizados 03 arremessos de lances livres. Persistindo o empate, 01 arremesso por equipe será 

realizado até que se tenha a equipe campeã. 

E – ATLETISMO: Serão aceitas inscrições de no máximo 02 alunos (as) de cada turma, por 

prova, por gênero. Serão realizadas as provas de corrida de 100m, arremesso de peso e salto 

em distância.  

 

Obs.: As demais regras utilizadas serão as Oficiais da cada modalidade. 

 

9 – DOS UNIFORMES 

 No 46º Jogos Interclasses do Colégio Metodista Granbery, utilizaremos as cores para 

diferenciar as turmas, essas cores serão sorteadas na aula de Educação Física. Cada turma 

deverá estar uniformizada respectivamente com a cor representando a turma. A camisa deverá 

ser adquirida pelo aluno. 

 

10- OBJETOS PESSOAIS 

  Durante a realização dos Jogos Interclasses o Instituto Metodista Granbery não se 

responsabilizará pelos objetos pessoais e de valores dos alunos em casos de perda e danos 

na instituição, conforme regimento do Colégio.  

 

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os alunos do Colégio Metodista Granbery devem se portar dentro das regras da 

Instituição, honrando e respeitando suas diretrizes educacionais, seus professores, 

funcionários, espaço físico e público em geral, sendo passível de julgamento e sanções 

disciplinares todo e qualquer ato que transgrida os princípios acima citados. 

Os casos omissos a este Regulamento serão julgados pela Comissão Organizadora, 

sendo proibido o veto por quaisquer circunstâncias a decisões da mesma. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA:  

Arícia Scheffer (Professora), Cristina Toledo (Professora), Gustavo Rubiolle (Professor), Paôla 

Palhoni (Professora), Renato Mello (Professor), William Lopes (Professor), Adriana Fonseca 

(Assessora de Educação Física do Colégio), Débora Castanha (Coordenadora do Ensino 

Fundamental II), Ronaldo Campos (Coordenador do Ensino Médio) e Débora Castanha 

(Diretora Interina do Colégio Metodista Granbery). 

 

 

Juiz de Fora, Julho de 2016. 


