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Ofício n° 081/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 16 de março de 2011. 

 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: JET´s Fase Interna e Municipal  

 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 
 

 
1. Comunicamos a todas as unidades escolares das redes municipal, estadual e 

particular, jurisdicionadas à Diretoria Regional de Ensino de Araguaína, que realizem a 

fase interna do Jet’s envolvendo somente os alunos nascidos nos anos 1997, 1998 e 

1999. Ressaltamos que a fase interna é indispensável para a participação das outras 

fases dos jogos. 

2. Após a realização da fase interna, será dado início à fase municipal em todas as 

cidades em que houver pelos menos duas escolas inscritas em uma mesma modalidade 

coletiva, conforme Art. 27 do regulamento do Jet’s. 

3. FASE INTERNA:  

• Nesta fase, a unidade escolar poderá realizar competições em todas as modalidades 

oferecidas, tanto coletivas como individuais. 

• Cada unidade escolar será responsável pela realização da competição em sua escola. 

• Os professores de Educação Física da unidade escolar serão responsáveis tanto pela 

arbitragem dos jogos, quanto pela organização geral da fase interna. 

• Ao final dos jogos, o professor responsável pelos jogos deverá preencher o relatório 

conforme modelo, em anexo, com visto da Diretoria Regional de Ensino e 

apresentar no Congresso Técnico da fase seguinte (fase municipal). 

 



4. FASE MUNICIPAL 

• Cronograma da fase municipal  

Município  Data Provável  

Campos Lindos  31/03/2011 

Goiatins  01/04/2011 

Filadélfia  05/04/2011 

Babaçulândia 06/04/2011 

Santa Fé  08 e 09/04/2011 

Araguanã 12/04/2011 

Xambioá 14 e 15/04/2011 

Wanderlândia  19/04/2011 

Ananás  28 e 29/04/2011 

 

5.  Orientações gerais  

As datas acima poderão sofrer alterações conforme a necessidade de cada 

município.  

Todas as orientações estão no regulamento dos Jet’s que se encontra no site da 

SEDUC http://www.seduc.to.gor.br 

• Documentação  

Na fase municipal será exigida ficha de inscrição coletiva digitada e carteira de 

identidade ou passaporte, conforme art.25 do regulamento geral dos Jet’s. 

 

Observação  

As cidades que fazem parte desta Regional de Ensino e não tiveram os seus 

nomes supracitados e nem as datas definidas, precisam entrar em contato com o 

Assessor de Currículo da Diretoria Regional (Jefferson) no telefone 3411-5023, 

informando a quantidade de escolas (municipais) de cada município que tem 

interesse em participar da fase municipal do Jet’s 

   
 

Atenciosamente, 
 
 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUSA 
Diretora Regional de Ensino  


