
   

 
Ofício 459/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 09 outubro de 2012 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Fase Final dos Jogos Estudantis do Tocantins - JETS. 

 
 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 

 
1.  Comunicamos às escolas classificadas para fase final dos JETS, em Palmas, que 

observem atentamente o cronograma de realização da fase final da categoria de 15 a 17 anos e o 

regulamento geral da competição, bem como suas respectivas modalidades. 

2.   Qualquer pendência em relação à documentação de alunos e/ou professores deverá 

ser entregue até dia 11 de outubro, na Diretoria Regional de Ensino, para o assessor de currículo 

Jefferson Alves da Luz.  

3.   Destacamos abaixo algumas orientações para a fase final: 

• As modalidades individuais serão disputadas no período de 19 a 21/10 e são 

as seguintes: atletismo, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa e xadrez; 

• As modalidades coletivas serão disputadas no período de 24 a 28 de 

outubro; 

• A não entrega da ficha de inscrição no dia do congresso técnico acarretará 

na desclassificação do aluno ou da equipe; 

• Nas modalidades coletivas, o Professor Técnico deverá apresentar a carteira 

do Conselho Regional de Educação Física - CREF; 

• Os uniformes dos atletas de todas as modalidades deverão estar de acordo 

com o regulamento da competição e da regra da modalidade. O não cumprimento das 

especificações acarretará na desclassificação do atleta ou da equipe; 

• A não apresentação do documento de Identidade, Passaporte ou Carteira de 

Trabalho Original impedirá a participação do atleta aos jogos; 

• Quanto ao Atletismo informamos que não haverá a prova de revezamento, 

pois esta já foi realizada nas fases regionais e por não ser classificatória para a etapa 



nacional, a seleção desta prova obedecerá ao item 5.3 do regulamento específico do 

Atletismo das Olimpíadas Escolares; 

• Não haverá cerimônia de abertura, porém haverá um momento cultural que 

será informado no Congresso Técnico; 

• As escolas devem refazer as fichas de inscrições das modalidades 

individuais e coletivas que deverá ser entregue no dia 15/10 pelo assessor. Não haverá 

necessidade de entregar a ficha do nacional; 

• Os uniformes dos atletas devem obedecer o padrão do nacional, inclusive 

nas modalidades individuais. No Tênis de Mesa, a camisa do aluno (a) não poderá ser 

laranja ou branca; 

• Na competição de xadrez, o aluno não poderá se apresentar de chinelos; 

• No voleibol de praia, a numeração da camiseta é obrigatoriamente 01 e 02 e 

os calções e shorts iguais; 

• No Judô, o kimono deve atender às exigências mínimas para a disputa, para 

esclarecimentos ligar para Sensei Celso, telefone 8118-4029. 

Abaixo segue o cronograma para a fase final do JETS em Palmas: 

 
DATA AÇÃO LOCAL 
16/10 Reunião técnica com todos os Assessores de 

Educação Física para entrega de 
documentação e orientações para a fase final 
do JETS 15 a 17 anos. 

Memorial Coluna Prestes 

19 a 21/10 Realização das competições de individuais 
(atletismo, xadrez, vôlei de Praia, ciclismo, 
judô, natação, Gr) - Jets – categoria 15 a 17 
anos. 
 

Complexo esportivo da 51 
AABB de Palmas 
Kartodromo-Rubens 
Barrichelo 
ULBRA - JK 

24 a 28/10 Realização das competições coletivas – 
(Handebol, Basquetebol, Voleibol e Futsal) 
Jets – categoria 15 a 17 anos. 
 
 

Colégio Marista 
IFTO 
Colégio Batista 
Colégio São Francisco 

 
 
                            

   Atenciosamente, 

 

 
JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 

 


