
TORNEIOS ESPORTIVOS – ABRIL 

REGULAMENTO 
 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 REALIZAÇÃO 

 01 de abril de 2017 no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, 

para crianças nascidas entre 2008 e 2005, divididas em dois grupos: Grupo I (2008 e 

2007) e Grupo II (2006 e 2005). 

 CERIMÔNIA DE ABERTURA 

 Em cada grupo, às 08h30 (chegar ao CEPEUSP por volta de 8 horas). 

 PARTICIPAÇÃO 

 As inscrições vão até 28 de março. 

 Serão aceitas inscrições individuais. 

 Cada grupo possui uma faixa etária específica.  

 Não há exigências quanto ao número de participantes do sexo masculino ou feminino. 

 Todos os participantes deverão apresentar-se uniformizados. 

 MEDIAÇÃO 

 Será feita pelos educadores do PRODHE com apoio dos educadores das instituições 

participantes. 

 MOMENTO DE CELEBRAÇÃO 

 Foto oficial das equipes e geral de todos os participantes. A ser encaminhada 

posteriormente às instituições participantes. 

✓ LANCHE 

 Responsabilidade de cada instituição.  
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GRUPO I – 2008 e 2007 

 Para quem 

 60 crianças nascidas entre 2008 e 2007. 

 Serão aceitas inscrições individuais. 

 Quando 

 01/04, sábado, das 8h30 às 11h30. 

 Aonde 

 Campo de futebol do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

 Nosso dia 

 08h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

 09h às 11h30: rodadas de jogos e descanso e lanche. 

 11h30: encerramento – avaliação e celebração (foto oficial das equipes e de todos os 

participantes). 

 O que 

 Circuito de 3 jogos, as “Estações do Desenvolvimento no Esporte”. 

 Como: a proposta pedagógica 

 A formação das equipes: serão formadas 6 equipes com 10 crianças, inicialmente 

representando cada equipe a sua própria instituição, mas podendo haver complementos 

com inscrições individuais. 

 As “Estações do Desenvolvimento no Esporte”: espaço onde as crianças receberão 

estímulos para compreender a dinâmica do jogo e das habilidades envolvidas, para 

jogar e buscar as soluções durante o jogo e para refletir sobre a atuação individual e 

coletiva no jogo, avaliando sua participação. Cada estação durará 40 minutos, divididos 

em 3 etapas: 

 Preparação: o mediador esportivo de cada jogo reunirá as 2 equipes e esclarecerá 

dúvidas sobre o jogo, podendo fazer alguns combinados.  

 O jogo: jogos com habilidades motoras diversificadas e duração de 30 minutos, com 

2 tempos de 15 minutos e intervalo de 5 minutos para descanso e avaliação das 

estratégias de jogo. Cada jogo tem uma descrição e representação gráfica. 

 Avaliação: após a atividade principal, as crianças serão reunidas em roda pelo 

educador, que vistará e devolverá o Passaporte e orientará um processo de 

avaliação com ênfase na prática dos valores definidos para o jogo. 
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 O “Passaporte do Desenvolvimento”: instrumento pedagógico, um cartão individual com 

os nomes dos jogos e com espaço para anotar o nome e a avaliação ao final de cada 

jogo. Seu uso:  

 Antes do evento: cada instituição deve preparar os passaportes de seus participantes 

colocando o nome. 

 Durante o evento: a criança circulará com o seu passaporte. Antes do jogo, os 

passaportes serão entregues ao mediador esportivo, que após o jogo devolverá com 

um visto e cada criança anotará sua avaliação no passaporte. 

 Após o evento: os passaportes ficarão com as crianças. Sugerimos que os 

educadores de cada instituição peçam para as crianças levarem os passaportes nos 

dias seguintes de atividade, conversem sobre os jogos e as avaliações e novos 

desafios sejam traçados nas habilidades motoras envolvidas, inclusive com a 

participação de crianças que eventualmente não participaram do evento. 

 Os Mediadores: a presença de pessoas preparadas para mediar as relações e a 

aprendizagem durante os jogos é fundamental para que a participação de cada criança 

ganhe significado. 

 Mediador esportivo: cada “Estação do Desenvolvimento no Esporte” terá um 

mediador – educador do Prodhe ou das instituições participantes -, que será 

responsável pelas 3 etapas previstas para cada estação. 

 Coordenação: educadores responsáveis pela montagem das “Estações do 

Desenvolvimento no Esporte” e pela Abertura e Encerramento do evento. 
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GRUPO II – 2006 e 2005 

 Para quem 

 56 crianças nascidas entre 2006 e 2005 para as modalidade handebol de grama 5 x 5 e 

futebol 4 x 4. Equipes com no máximo 8 crianças. 

 Serão aceitas inscrições individuais. 

 As equipes jogarão as duas modalidades, handebol de grama e futebol, que ocorrerão 

simultaneamente com um espaço de jogo para cada modalidade. A equipe que perde 

em uma modalidade vai para o espaço de jogo da outra modalidade. 

 Quando 

 01/04, sábado, das 8h30 às 11h30. 

 Aonde 

 Campo de futebol do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

 Nosso dia 

 08h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

 09h às 10h: jogos de handebol e futebol entre as equipes das instituições mas podendo 

haver complementos com inscrições individuais. 

 10h às 10h30: descanso e lanche. 

 10h30 às 11h30: jogos de handebol e futebol com as equipes misturadas. 

 11h30: encerramento: avaliação e celebração (foto oficial das equipes e de todos os 

participantes). 

 O que 

 Futebol 4 x 4 e Handebol de grama 5 x 5. 

 Como: a proposta pedagógica 

 A dinâmica dos torneios: privilegia o jogar o máximo possível e de uma forma mais “livre, 

leve e solta”, enfatiza a prática e uma organização simplificada. Tem como conceito o 

popular “5 minutos ou 2 gols”. 

 A formação dos grupos: as equipes serão divididas em 2 grupos iniciais por sorteio. Em 

cada grupo será estabelecida uma ordem de entrada das equipes, através de disputa a 

ser combinada com os participantes (“dedos, dedos iguais, dois ou um”). 

 A dinâmica dos jogos: 

 cada jogo durará cinco minutos ou dois gols, o que acontecer primeiro. 

 A equipe que perder muda de campo/modalidade e entra na ordem de 

espera. 

 Se empatar saem as 2 equipes. 
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 A equipe que ganhar permanece em campo. Se uma equipe ganhar 3 

jogos seguidos, no 4º jogo ela obrigatoriamente sairá, independente do 

resultado. Mas caso ela ganhe esse 4º jogo, a outra equipe também sairá. 

 A formação das equipes misturadas: para a 2ª parte do torneio serão formadas equipes 

misturadas e equilibradas, a combinar com os participantes. 

 Os Mediadores: a presença de pessoas preparadas para mediar as relações e a 

aprendizagem durante os jogos é fundamental para que a participação de cada criança 

ganhe significado. 

 Mediador esportivo: cada espaço de jogo terá um ou dois mediadores, com papel 

semelhante ao de árbitro, mas responsável não apenas pelo cumprimento das 

regras, mas por explicá-las sempre que considerar que isso seja importante para o 

desenvolvimento esportivo dos jogadores. O mediador conversará com os técnicos 

e/ou jogadores em situações graves ou insistentes, tanto em relação a aspectos 

comportamentais como técnicos ou táticos, visando que o jogo potencialize o 

desenvolvimento esportivo dos participantes. Em caso de dúvida em algum lance, o 

mediador poderá conversar com os envolvidos diretamente e, se necessário, rever 

sua decisão ou voltar o lance, se a situação permitir. 

 Monitoria esportiva e Coordenação: jovens e educadores responsáveis pela 

montagem dos espaços de jogo, pela Abertura e Encerramento do evento. 
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 Regras da Modalidade: 

 

 Futebol 

 N° de participantes: 4 por equipe, sendo 1 goleiro. 

 Material: traves adaptadas e bolas de futebol nº 4. 

 Objetivo: Marcar gols. 

 Descrição: jogo de futebol 4 X 4. O jogo começa no meio do campo com uma das 

equipes e assim reinicia a cada gol. Só o goleiro pode tocar a bola com as mãos. 

Os jogos serão realizados na grama com cones na linha lateral demarcando as 

áreas do goleiro. O lateral será cobrado com a mão (marcar reversão se a bola 

não sair de cima da cabeça – movimento de cima para baixo – e/ou pular com os 

2 pés) e o escanteio com o pé. Não haverá impedimento. Atenção com os 

contatos físicos exagerados. A dimensão do campo será de aproximadamente 

15x25m. 

 

 Handebol de grama 

 N° de participantes: 5 por equipe, sendo 1 goleiro. 

 Material: traves adaptadas e bolas de Handebol H1. 

 Objetivo: Marcar gols. 

 Descrição: jogo de handebol 5 X 5 na grama com adaptações das regras de 

handebol de areia. A marcação deve ser individual. Atenção com andadas, duas 

saídas e condução de bola. Se um jogador insistir nessas violações, marcar e 

explicar rapidamente o que está acontecendo. Atenção com os contatos físicos 

exagerados. Acompanhar o jogo de perto para indicar locais e formas de cobrar 

as violações (lateral, de dentro da quadra, deixar a bola no local). A área terá 5 

metros com uma linha contínua de lateral a lateral. A dimensão do campo será de 

aproximadamente 15x25m. 


