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MENSAGEM 

 

 

 

O ano de 2012 marca a XXIX edição dos Jogos da Primavera e o sexto ano sob a nossa coordenação. 

Alicerçados na premissa de aprimorar o Esporte Escolar em nosso Estado, numa perspectiva de 

proporcionar aos nossos alunos/atletas uma melhor qualidade de vida através de uma prática 

positiva e saudável que é o esporte, os Jogos da Primavera evoluem a cada ano em sua organização e 

planejamento. A excelência do projeto tem sido comprovada a cada edição, sedimentando-o como o 

maior evento esportivo do calendário estudantil do estado. 

Nesta edição os Jogos da Primavera acontece em duas etapas, uma seletiva dividida em quatro fases 

que são: seletiva da capital categorias “A” e “B”, seletiva do interior categoria “A”, seletiva do interior 

categoria “B” e seletiva para a etapa nacional das Olimpíadas Escolares 12 a 14 anos e Paralimpíadas 

categorias 12 a 15 e 16 a 19 anos, as três primeiras exclusivas para a modalidade Futsal e última para 

todas as modalidades que compõem as citadas olimpíadas. A segunda etapa, final dos Jogos da 

Primavera, ocorrerá entre os dias 21 e 30 de setembro, definindo os campeões escolares nas 19 

modalidades integrantes para ambas as categorias e classificando os vencedores da categoria “B” 

para representar o estado na fase nacional das Olimpíadas Escolares. 

Realizar e coordenar os Jogos da Primavera é um compromisso de todos aqueles que acreditam no 

esporte como ferramenta de transformação para uma sociedade saudável, portanto, parabenizamos 

e desejamos sucesso a todos os participantes, alunos/atletas, escolas, professores, técnicos e  

agradecemos aos nossos parceiros que a cada edição vêm investindo e acreditando  nosso projeto   

com vistas  a essa transformação. 

 

 
 
 

PROFESSORA MARIA AUXILIADORA ALMEIDA PIRES 
PRESIDENTE DO COMITÊ ORGANIZADOR ESTADUAL 
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INFORMES 

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

DRE 01: 

 ARAUÁ – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 CRISTINÁPOLIS – EM LOURIVAL ALVES DA COSTA 

 PEDRINHAS – EE PROFA. JOSEFINA LEITE CAMPOS 

 SANTA LUZIA DO ITANHY – QUADRA DA PRAÇA 

 UMBAÚBA – CE BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO 
 
DRE 02: 

 LAGARTO – GINÁSIO DE ESPORTES RIBEIRÃO 

 POÇO VERDE – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 SIMÃO DIAS – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
DRE 03: 

 FREI PAULO – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 ITABAIANA – CE MURILO BRAGA 
 
DRE 04: 

 CAPELA – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
DRE 05: 

 N. S. DAS DORES – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
DRE 06: 

 CEDRO DE SÃO JOÃO – CE MANUEL DANTAS 
 
DRE 07: 

 GARARU – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
DRE 08: 

 BARRA DOS COQUEIROS – QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES 

 N. S. DO SOCORRO – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 SÃO CRISTOVÃO – GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJ. EDUARDO GOMES 
 
DRE 09: 

 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 

COMITÊ ORGANIZADOR ESTADUAL 

O Comitê Organizador Estadual esta sediado no Departamento de Educação Física (SEED/DEF) – 
Fones: (79) 3213 7991. 

 Profa. Auxiliadora Pires (DEF): (79) 8823 2773  

 Profa. Yonah Barbosa – Fone: (79) 8854 3221 
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COMISSÃO TÉCNICA ESPORTIVA 

 
A Comissão Técnica Esportiva (CTE) esta sediada no Departamento de Educação Física (SEED/DEF) – 
Fone: (79) 3213 7991. 

 Prof. Glasdton Menezes (DEF): (79) 9987 3200 / 8824 1716 

 Prof. Humberto Félix (DEF): (79) 9131 5736 
 

COMISSÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO 

 
A Comissão Técnica Administrativa (CTA) esta sediada no Departamento de Educação Física 
(SEED/DEF) – Fone: (79) 3213 7991. 

 Profa. Silvana de Oliveira (DEF): (79) 9975 0495 / 8829 2683 

 Profa. Ana Muffareg (DEF): (79) 8824 1715 / 9999 5678 

 Prof. Jornalista Paulo Rogério (SEED): (79) 8826 3156 
 

TRANSPORTE 

 
Informações sobre o transporte de alunos/atletas das Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual 
para os locais das competições devem ser obtidas diretamente com os Coordenadores de Educação 
Física da Diretoria Regional de Educação (DRE) a qual a escola esta vinculada. 

 DRE 01 – Profa. Izabel – Fone: (79) 3522 3463 / 3522 3524 / 9829 6609 

 DRE 02 – Prof. Hermógenes – Fone: (79) 3631 8365 / 3631 8366 / 9915 8183 

 DRE 03 – Profa. Lucimara – Fone: (79) 3431 9841 / 9969 4149 

 DRE 04 – Profa. Fernanda – Fone: (79) 9917 1245 / 3272 1554 / 3272 1564 

 DRE 05 – Profa. Glaucia – Fone: (79) 3265 1316 / 3265 2635 / 9978 9884 

 DRE 06 – Profa. Ana Ruth – Fone: (79) 9993 4403 / 3322 5850 / 3322 5852 / 3322 5853 

 DRE 07 – Prof. Ádrio – Fone: (79) 9854 3765 / 3354 1390 

 DRE 08 – Prof. Edson Vital – Fone: (79) 9964 4026 / 3354 1391 / 3354 1390 

 DRE 09 – Profa. Luciana – Fone: (79) 9967 8302 / 3411 7100 / 3411 7101 / 3411 3191 

 DEF – Profa. Yonah Barbosa – Fone: (79) 8854 3221 

 DEF – Prof. Marcos Antônio – Fone: (79) 9997 6645 
 

SUPERVISÃO DO FUTSAL 

 

 Prof. Álvaro Bezerra (DEF): (79) 8849 1019 

 Prof. Marcos Antônio (DEF): (79) 9997 6645 
 

REPRESENTANTES DO DEF NOS LOCAIS DAS COMPETIÇÕES 

 

 Prof. Álvaro Bezerra (DEF): (79) 8849 1019 
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 Prof. Ezéquias dos Anjos (DEF): (79) 8832 9964 / 9834 6820 

 Prof. Humberto Félix (DEF): (79) 9131 5736 

 Prof. João Bosco (DEF): (79) 9971 8252 

 Prof. Marcos Antônio (DEF): (79) 9997 6645 

 Profa. Jane dos Santos (DEF): (79) 8811 3229 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

O COMITÊ ORGANIZADOR ESTADUAL (COE) orienta e informa aos participantes da Seletiva 

Municipal do Interior que: 

 A apresentação do Documento Oficial com foto do aluno/atleta (original) antes de cada 

jogo será imprescindível sob pena de ser vetada a participação do aluno/atleta na 

competição, conforme o Regulamento Geral; 

 À Instituição de Ensino caberá a responsabilidade em providenciar água (em recipiente 

adequado), gelo e lanche para sua equipe; 

 Somente o professor de Educação Física, conforme Regulamento Geral da Competição, 

deverá acompanhar a equipe em todo o processo da competição, não sendo permitida outra 

pessoa; 

 Recomenda-se que a Equipe/Instituição de Ensino verifique a Tabela dos Jogos, pois haverá 

ocasião em que a Fase Municipal estará ocorrendo ao mesmo tempo em que a Fase 

Regional, podendo a Equipe/Instituição de Ensino classificada na Municipal jogar a Regional 

no mesmo dia. 

 Recomenda-se sistematicamente ao final de cada dia de competição, verificar os Boletins e 

Tabelas, que serão atualizados diariamente, e estarão disponíveis até às 22h00min, no site 

www.seed.se.gov.br/jogos; 

 A Instituição de Ensino que pleitear entrar com Recursos deve observar o que estabelece o 

Artigo 63 do Regulamento Geral e utilizar o Modelo de Requerimento que se encontra em 

anexo no Regulamento Geral. 

  

http://www.seed.se.gov.br/jogos
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DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL (CONJUD) 

 

I – COMPETÊNCIAS 

 Apreciar as consultas apresentadas pela Secretaria de Estado da Educação – SEED, ou pelos 

organismos de direção, coordenação, administração e/ou execução, próprios de cada evento 

desportivo estudantil, referentes à disciplina desportiva estudantil; 

 Decidir sobre os casos não previstos nos Regulamentos Geral e Específico das Modalidades 

Esportivas próprios de cada evento desportivo estudantil; 

 Constituir comissões ou grupos de trabalho para análise de assuntos específicos; 

 Constituir Comissões Disciplinares Regionais – CDR’s, em caráter temporário, a fim de 

exercer as suas competências, com a jurisdição que lhes for fixada nos respectivos atos de 

constituição. 

II – ATRIBUIÇÕES 

Cumprir e fazer cumprir o regimento interno, participar das plenárias, relatar processos, proferir 

voto e solicitar registro em ata, apresentar sugestões e representar o CONJUD.  

III – COMPONENTES 

     O Conselho compõe-se de sete membros titulares, com igual número de suplentes livremente 

nomeados pelo Governador para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser substituído independente 

do término do mandato, mediante justificativa, sendo suas reuniões ordinárias realizadas uma vez 

por mês. 

IV – DELIBERAÇÕES 

     Ao plenário compete a deliberação, discussão e decisão quanto as matérias e questões incluídas 

na competência do Conselho, na forma de legislação pertinente, exarando decisão definitiva em 

assuntos de natureza desportiva estudantil, não cabendo qualquer recurso ressalvado no regimento 

interno. 

V – CÓDIGO DE JUSTIÇA DISCIPLINAR ESTUDANTIL 

     Aprovado nos termos da Portaria nº 3.717/2004 tem por objetivo precípuo o estabelecimento de 

normas disciplinares e processuais, de forma a garantir julgamento imparcial às questões e litígios, 

privilegiando sempre os princípios da equidade, da ética e da disciplina, aplicado ao esporte 

estudantil. 
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CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO 

 

 

DRE’S 
25/07 
quarta 

26/07 
quinta 

27/07 
sexta 

30/07 
segunda 

31/07 
terça 

01/08 
quarta 

02/08 
quinta 

03/08 
sexta 

DRE 01    ### ###    

DRE 02  ### ###      

DRE 03      ### ### ### 

DRE 04  ### ###      

DRE 05   ###      

DRE 06    ### ###    

DRE 07    ### ###    

DRE 08 ###       ### 

DRE 09    ### ###    

 

 

 

TABELA DOS JOGOS 

 
Informamos que a programação específica de cada DRE estará expressa na Tabela dos Jogos (por 
DRE) disponível no site: www.seed.se.br/jogos 
 
Lembramos, ainda, que as tabelas serão atualizadas e disponibilizadas DIARIAMENTE. 
 
 

 

  

http://www.seed.se.br/jogos
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ESQUEMA DA COMPETIÇÃO DA CATEGORIA “A” 12 a 14 anos 

1ª ETAPA (PR0CESS0 SELETIVO) 

Conforme o Art. 7º, § 4º do Regulamento Geral dos XXIX JOGOS DA PRIMAVERA 2012 a modalidade 

Futsal para a categoria A (12 a 14 anos) passará por um Processo Seletivo, sendo: FASE I – Seletiva 

Regional da Capital (para as Unidades de Ensino sediadas em Aracaju), FASE II – Seletiva do Interior 

Sergipano (para as Unidades de Ensino sediadas em cidades do interior de Sergipe), FASE III – 

Seletiva Estadual para as Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional (para todas as Unidades de Ensino 

que se classificaram nas Fases I e II) e, por fim os Jogos da Primavera. 

 

FASE II – Seletiva do Interior Sergipano (Futsal) 

Será composta por 02 (duas) Fases: Municipal e Regional.  

Na Fase Municipal, as equipes serão classificadas por demanda de inscrição para a Fase Regional, 

conforme especificação abaixo: 

a) De 01 (uma) a 05 (cinco) equipes – 01 (uma) vaga;  

b) De 06 (seis) a 10 (dez) equipes – 02 (duas) vagas; 

c) Acima de 10 (dez) equipes – 03 (três) vagas. 

Na Fase Regional, serão classificadas 14 (catorze) equipes masculinas e 11 (onze) equipes femininas 

para a FASE III – Seletiva Estadual para as Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional, conforme 

especificação abaixo: 

a) DRE 1 – 01 (uma) vaga para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino; 
b) DRE 2 – 02 (duas) vagas para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino; 
c) DRE 3 – 02 (duas) vagas para o gênero masculino / 01 (uma) vagas para o gênero feminino; 
d) DRE 4 – 02 (duas) vagas para o gênero masculino / 02 (duas) vaga para o gênero feminino; 
e) DRE 5 – 01 (uma) vaga para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino; 
f) DRE 6 – 02 (duas) vagas para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino; 
g) DRE 7 – 01 (uma) vaga para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino; 
h) DRE 8 – 02 (duas) vagas para o gênero masculino / 02 (duas) vagas para o gênero feminino; 
i) DRE 9 – 01 (uma) vaga para o gênero masculino / 01 (uma) vaga para o gênero feminino. 

As equipes, desta Fase, que não foram classificadas, e não perderam jogo por Wx0, podem participar 

da Fase de Repescagem dos Jogos na 2ª Etapa (21 a 23 de setembro), em busca das vagas restantes 

para completar o número de 24 (vinte e quatro) equipes masculinas e 16 (dezesseis) equipes 

femininas.  

a) Gênero masculino – 10 (dez) vagas - para todo o estado; 

b) Gênero feminino – 06 (seis) vagas - para todo o estado. 


