GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Ata do Congresso Técnico das modalidades coletivas dos Jogos Escolares do
Distrito Federal 2022
O Congresso Técnico foi realizado conforme divulgação prévia, no dia 26 de maio
de 2022, às 9h, na Coordenação Regional do Plano Piloto.
O Gerente Marcelo Ottoline representou a Gerência de Desportos (GDESP).
Apresentou as legislações e calendários nacionais a respeito do evento e informou que a
categoria 12 a 14 anos será seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados
pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e a categoria 15 a 17 anos, será
seletiva para os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Os participantes foram lembrados que para a faixa etária de 12 a 14 anos, a
representatividade será da escola, enquanto que para a faixa etária de 15 a 17 anos, será a
seleção da modalidade do DF. Foram informados que os critérios para a composição das
seleções já se encontram no regulamento e que serão tratados mais detalhadamente com os
técnicos que avançarem para as quartas de final da etapa distrital, nas modalidades
coletivas.
Foram ainda apresentados os pontos mais importantes do regulamento, conforme
slides utilizados.
Alguns professores levantaram a questão da possibilidade de utilização de carteira
de estudante na categoria de 12 a 14 anos. Essa questão ficou de ser analisada mais
detalhadamente, com resposta posterior. Ficou decidido que, enquanto não houver
alteração anunciada, valerá o regulamento oficial, com a necessidade de apresentação dos
documentos oficiais.
Foi informado que quem está cedendo o espaço define a possibilidade, ou não, de
se ter torcida no local.
Quanto à utilização de transporte pelas escolas públicas, foi explicado que será
disponibilizado para as escolas que tiverem jogo fora de sua regional de ensino e que se a
escola não for utilizar, precisará avisar com antecedência. Aquelas escolas que
necessitarem de transporte para participarem de algum jogo na região geográfica de sua
regional de ensino, precisarão avisar antecipadamente.
Os grupos foram sorteados e estão apresentados em documento próprio.
Foi aceito por unanimidade: 1) a retirada de pênaltis na fase classificatória em caso
de empate no futsal; 2) a retirada da obrigatoriedade do sistema de defesa na modalidade
de handebol na categoria de 12 a 14 anos.
Foi proposto por professor, a retirada da necessidade de rodízio de atletas na faixa
etária de 12 a 14 anos, mas o pleito foi indeferido por não ter sido unânime.
No basquetebol, em função da não utilização do total de arbitragem previsto no
feminino, foi possibilitado acréscimo de jogos para as equipes que não chegarem a fase
final.
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