imagem para chamada no site
Profissionais realizam Congresso Técnico dos Jogos Escolares 2018
Com o objetivo de promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das
nossas Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio, a Secretaria de Estado da Educação (SEE) por meio da Diretoria de Ensino – Região de Penápolis - realizou nesta quarta-feira, 7 de março 2018, na Sala
da Rede do Saber localizada na EE Adelino Peters, o Congresso Técnico dos Jogos Escolares do Estado de
São Paulo. Trata-se de uma parceria da SEE com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Além da integração e do intercâmbio esportivo e social, os Jogos Escolares também favorecerem a
descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para participar dos programas "Bolsa
Talento Esportivo" e "Centro de Excelência Esportiva", além de fomentar o desporto escolar no Estado de São
Paulo.
Na pauta do Congresso Técnico, o sorteio das equipes, bem como locais das competições, locomoção dos
alunos-atletas durante os jogos, entre outras dúvidas que foram esclarecidas. “Os Jogos Escolares do Estado
de São Paulo são destinados às representações das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio
das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais, sendo que
cada Unidade Escolar poderá se fazer representar por equipe e/ou alunos em conformidade com regulamento
específico de cada modalidade” informou Claudemir Andrade, o Priminho, Professor Coordenador de
Educação Física do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Penápolis.
Categoria Mirim/Infantil
As competições serão da Categoria Mirim / Infantil referente à etapa 1 – Fase: Diretoria de Ensino, nas
modalidades de basquetebol, futsal, voleibol, handebol, xadrez, tênis de mesa, damas, atletismo na categoria

mirim (de 12 a 14 anos) que ocorrerá em abril e na categoria infantil (de 15 à 17 anos) em maio.
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