REGULAMENTO GERAL

A Olimpíada Champagnat 2017 tem o intuito de celebrar e homenagear o fundador do Instituto
dos Irmãos Maristas, São Marcelino Champagnat.
OBJETIVO GERAL
Promover a união, a amizade e a solidariedade dos estudantes do Colégio Marista São
Francisco, através da promoção de atividades esportivas, pedagógicas, culturais, religiosas e
solidárias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fomentar a participação de todos os estudantes em alguma atividade das olimpíadas;
 Garantir o envolvimento das 4 Áreas do Conhecimento na Olimpíada;
 Organizar modalidades e naipes de diferentes esportes;
 Fortalecer o comprometimento dos participantes de cada equipe;

1. DA ORGANIZAÇÃO
Art. 1º - Equipes: A Olimpíada Champagnat terá 4 equipes denominadas: FOGO, AR, ÁGUA
E TERRA.
Art. 2º - Tema 2017: Este ano a Olimpíada Champagnat terá como tema os “Biomas
brasileiros”.
Com base na Campanha da Fraternidade, as turmas da Educação Infantil ao 3º ano do E.M se
integrarão formando quatro (4) grandes equipes distintas pelas respectivas cores: Equipe
FOGO (Vermelho); Equipe AR (Amarelo); Equipe ÁGUA (Azul); Equipe TERRA (Verde);
Art. 3º - Identificação do Bioma: Equipe FOGO (Caatinga); Equipe AR (Amazônia);
Equipe ÁGUA (Pantanal); Equipe TERRA (Cerrado);

2. DA CERIMÔNIA DE ABERTURA:

Cada equipe deve ter e saber, durante o desfile de abertura:
Art. 4º - MASCOTE: Cada equipe deverá confeccionar um mascote referente ao bioma
que representará. Ele será avaliado durante o evento de acordo com os critérios
estabelecidos pela comissão organizadora (participação na abertura, criatividade do
figurino, frequência nos jogos, animação da torcida e espírito esportivo);

Art. 5º - INTEGRANTES COM A CAMISETA OFICIAL DO EVENTO: A equipe
que tiver o maior percentual de integrantes com a camiseta oficial do evento ganhará
pontos.
Art. 6º - SABER CANTAR O HINO DO COLÉGIO: Uma comissão avaliará o
desempenho dos alunos na execução do hino do colégio.
Art. 7º - BANDEIRA DA EQUIPE: Cada equipe deverá confeccionar uma bandeira do
bioma que representará.
Art. 8º - PONTUAÇÃO
Mascote
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Equipe com maior número percentual de camisetas
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Execução do Hino
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Melhor bandeira da equipe
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos

Art. 9º - Cada turma de cada equipe deve apresentar durante a abertura: TURNO
DA MANHÃ
6º ano EF: pompons nas cores da equipe, pinta-cara nas cores da equipe, faixas para o
cabelo e/ou braços.
7º ano EF: faixas com mensagens educativas, relacionando-as ao cuidado com o bioma.
8º ano EF: a) instrumentos sonoros, que não comprometam a apresentação das demais
equipes.
OBS.: esses instrumentos só poderão ser utilizados durante o desfile da sua equipe. Caso
seja utilizado em outro momento, serão descontados pontos.
b) Confecção da bandeira da equipe.
9º ano EF: elementos que representem o seu bioma
1º ano ou 3º ano EM: apresentação performática de acordo com o seu bioma
Art. 10º - PONTUAÇÃO: Uma equipe avaliadora pontuará, de acordo com os itens
exigidos.
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Art. 11º - Cada turma de cada equipe deve apresentar durante a abertura: TURNO
DA TARDE
Educação Infantil: balões nas cores da equipe
1º ano EF: pompons nas cores da equipe, pinta-cara nas cores da equipe, faixas para o
cabelo e/ou braços.
2º ano EF: faixas com mensagens educativas, relacionando-as ao cuidado com o bioma.
3º ano EF: faixas com mensagens educativas, relacionando-as ao cuidado com o bioma.
4º ano EF: apresentação performática de acordo com o seu bioma
5º ano EF: apresentação performática de acordo com o seu bioma e instrumentos sonoros,
que não comprometam a apresentação das demais equipes.

OBS.: estes instrumentos só poderão ser utilizados durante o desfile da sua equipe. Caso
seja utilizado em outro momento, serão descontados pontos.
Art. 12º - PONTUAÇÃO: Uma equipe avaliadora pontuará, de acordo com os itens
exigidos.
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Art. 13º - Atitudes que descontam pontos:







Desrespeitar as outras equipes;
Faixas com frases provocativas as outras equipes;
Vaiar as outras equipes;
Não apresentar os elementos obrigatórios no desfile;
Desrespeitar o ambiente escolar;
Desrespeitar a comissão avaliadora.

DESCONTO DE PONTOS: 50 pontos por equipe.

3. DO REGULAMENTO DA OLIMPÍADA ESPORTIVA
Art. 14º - CAPITÃO: É o responsável e porta voz da equipe, para esclarecer as dúvidas
com os professores e arbitragem. As decisões do árbitro são irrevogáveis, e a falta de
respeito por parte da equipe será punida de acordo com os critérios dos organizadores.
Art. 15º - TÉCNICO DA EQUIPE: Deverá ser um aluno da equipe. Não poderá ser
qualquer outro aluno do colégio, nem mesmo pais ou responsáveis.
Obs. Só serão permitidos técnicos de outras turmas da mesma equipe nos jogos de contra
turno.
Art. 16º - SISTEMA DE DISPUTA: Os alunos jogarão todos contra todos, dentro de
sua chave. A classificação da equipe se dará pela soma de pontos adquiridos em cada jogo

Art. 17º - CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL
*Futsal: Os jogos terão dois tempos de dez (10) minutos. Aos cinco (5) minutos do 1º
tempo de jogo é obrigatória a substituição de jogadores que estão em quadra pelos que
estão no banco de reservas, somente para as equipes do 4º, 5º, 6º e 7º ano do Ensino
Fundamental. No segundo tempo, as substituições serão livres.
Obs: OS JOGOS NÃO PODERÃO TERMINAR
FAREMOS O DESEMPATE EM PÊNALTIS.

EMPATADOS.

O desempate ocorrerá da seguinte forma:


Três (3) cobranças de pênaltis para cada equipe. Caso persistir o empate, segue a
cobrança alternada de pênaltis até 5 pênaltis. Caso não ocorra desempate será
realizado um sorteio.

Na classificação geral, quando no mesmo grupo duas ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva:






Confronto direto;
Maior coeficiente de gols average (saldo);
Maior nº de gols pró;
Menor nº de gols contra;
Sorteio.

*Handebol: Os jogos terão dois tempos de 10min. Aos 5 min. do 1º tempo de jogo é
obrigatória a substituição de jogadores que estão em quadra pelos que estão no banco de
reservas, somente para as equipes do 4º, 5º,6º e 7º ano do Ensino Fundamental. No
segundo tempo, as substituições serão livres.
Obs.: OS JOGOS NÃO PODERÃO TERMINAR EMPATADOS.
FAREMOS O DESEMPATE COM COBRANÇA DE 7 METROS NO
JOGO
O desempate ocorrerá da seguinte forma:


Três (3) cobranças de tiro de sete (7) metros para cada equipe. Caso persistir o
empate, segue a cobrança alternada de tiro de sete (7) metros para cada equipe até
5 arremessos. Caso não ocorra desempate será realizado um sorteio

Na classificação geral, quando no mesmo grupo duas ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva:






Confronto direto;
Maior nº de vitórias;
Saldo de gols;
Menor nº de gols contra;
Maior nº de gols pró.

*Basquetebol: Os jogos terão dois tempos de 10min.
Obs.: OS JOGOS NÃO PODERÃO TERMINAR EMPATADOS.
FAREMOS O DESEMPATE COM ARREMESSOS LIVRE.
O desempate ocorrerá da seguinte forma:


Três (3) cobranças de tiro livre para cada equipe. Caso persistir o empate, segue a
cobrança alternada para cada equipe até 5 arremessos. Caso não ocorra desempate
será realizado um sorteio

Na classificação geral, quando no mesmo grupo duas ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva:






Confronto direto;
Maior nº de vitórias;
Saldo de gols;
Menor nº de gols contra;
Maior nº de gols pró.

*Voleibol: Os jogos serão disputados em 1º e 2º sets, com 15 pontos cada, com diferença
de dois (2) pontos. Em caso de empate teremos o 3º set (tae break), disputado em 10
pontos sem a diferença de dois (2) pontos.
Na fase classificatória, quando no mesmo grupo duas ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva:




Maior coeficiente de sets averege (saldo) em todos os jogos;
Maior coeficiente de pontos averege em todos os jogos;
Confronto direto.

Art. 18º - CARTÕES E PUNIÇÕES:


O atleta que receber dois (2) cartões amarelos e (ou) um (1) cartão vermelho,
estará suspenso no próximo jogo.

Art. 19º - A PONTUAÇÃO DAS EQUIPES POR MODALIDADE ESPORTIVA
SERÁ:
1º lugar: 400 pontos
2º lugar: 300 pontos
3º lugar: 200 pontos
4º lugar: 100 pontos
Art. 20 - UNIFORME: Todos os alunos devem entrar pela secretaria (Rua Dr.
Nascimento), nos horários dos jogos fora do horário regular de aula, com o uniforme do
colégio e os atletas podem entrar com a camiseta da sua equipe e a calça ou bermuda do
uniforme do colégio.
(o calção ou legging do jogo deverá ser colocado no vestiário do Ginásio, ou vir por baixo
do abrigo)
Art. 21 - ENTRADA PARA OS JOGOS: Para os jogos fora dos horários de aula, a
entrada será pela Rua Dr. Nascimento, na Secretaria. As equipes deverão estar no ginásio
de esportes 30min antes do horário marcado para o seu jogo. Em caso de atraso da equipe,
será dado WO após 10 minutos do horário marcado para o seu jogo. Não será permitida
e entrada de não estudantes do Colégio Marista São Francisco.
OBS.: Nos jogos fora do horário de aula, não é necessário trazer a agenda.
Art. 22 - ENTRADA PARA OS PAIS: Os jogos poderão ser assistidos pelos pais, com
entrada pela Rua Dr. Nascimento, na Secretaria, a partir das 17h30. Não serão abertos aos
pais, os jogos durante o horário de aula.
Art. 23 - TORCIDA: Não serão permitidos:
- instrumentos de qualquer espécie;
- depredação do patrimônio e do ambiente do colégio;
- atitudes inadequadas, sob pena de retirada do Ginásio;
- participação de alunos que não fazem parte do Colégio Marista São Francisco

4. DO REGULAMENTO DA OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO
Art. 24 - OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
O Colégio Marista São Francisco está inscrito na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). Assim, todos os estudantes dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio participarão da prova no dia 06 de junho.
Art. 25 – DIAS DAS OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
As Áreas do Conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas e Ciências Naturais) realizarão
atividades concomitantes à manhã de jogos reservada para sua turma;
Segunda-feira: Olimpíada do Conhecimento – 6º ano – 10h às 12h15
Regulamento:
 Cada turma deve apresentar, no mínimo, 10 estudantes para realizar a prova/desafio.
 Com participação integral conforme previsto no regulamento, cada equipe receberá 100
pontos. Para cada turma que tiver apenas de 7 a 9 estudantes, serão descontados 3
pontos; se tiverem de 4 a 6 estudantes, serão descontados 5 pontos; menos de 4
participantes serão descontados 10 pontos;
 Ao final da manhã, as atividades somarão 900 pontos para o 1º lugar, 700 para o 2º
lugar e 500 para o 3º lugar;
 As turmas deverão preencher a ficha com os estudantes e entregar até o dia 02 de junho,
sexta-feira
Terça-feira: Olimpíada de Matemática – Professor André Planta;
Regulamento:
 Todos os estudantes de 6º do EF ao 3º do EM deverão estar em suas respectivas salas
para realizar a prova;
 A participação contará 1000 pontos para cada equipe;
 Para cada estudante da sua respectiva turma, que não estiver presente, serão descontados
30 pontos da equipe;
Quarta-feira: Olimpíada do Conhecimento para o Ensino Médio;
Regulamento:
 Cada turma deve apresentar, no mínimo, 10 estudantes para realizar a prova/desafio.
 Com participação integral conforme previsto no regulamento, cada equipe receberá 100
pontos. Para cada turma que tiver apenas de 7 a 9 estudantes, serão descontados 3
pontos; se tiverem de 4 a 6 estudantes, serão descontados 5 pontos; menos de 4
participantes serão descontados 10 pontos;




Ao final da manhã, as atividades somarão 900 pontos para o 1º lugar, 700 para o 2º
lugar e 500 para o 3º lugar;
As turmas deverão preencher a ficha com os estudantes e entregar até o dia 02 de junho,
sexta-feira

Quinta-feira: Olimpíada do Conhecimento para o 7º ano;
Regulamento:
 Cada turma deve apresentar, no mínimo, 10 estudantes para realizar a prova/desafio.
 Com participação integral conforme previsto no regulamento, cada equipe receberá 100
pontos. Para cada turma que tiver apenas de 7 a 9 estudantes, serão descontados 3
pontos; se tiverem de 4 a 6 estudantes, serão descontados 5 pontos; menos de 4
participantes serão descontados 10 pontos;
 Ao final da manhã, as atividades somarão 900 pontos para o 1º lugar, 700 para o 2º
lugar e 500 para o 3º lugar;
 As turmas deverão preencher a ficha com os estudantes e entregar até o dia 02 de junho,
sexta-feira;
Sexta-feira: Olimpíada do Conhecimento para o 8º e 9º ano:
Regulamento:
 Cada turma deve apresentar, no mínimo, 10 estudantes para realizar a prova/desafio.
 Com participação integral conforme previsto no regulamento, cada equipe receberá 100
pontos. Para cada turma que tiver apenas de 7 a 9 estudantes, serão descontados 3
pontos; se tiverem de 4 a 6 estudantes, serão descontados 5 pontos; menos de 4
participantes serão descontados 10 pontos;
 Ao final da manhã, as atividades somarão 900 pontos para o 1º lugar, 700 para o 2º
lugar e 500 para o 3º lugar;
 As turmas deverão preencher a ficha com os estudantes e entregar até o dia 02 de junho,
sexta-feira
Art. 26 - Questões omissas a esse Regulamento, serão discutidas junto à Equipe
Organizadora das Olimpíadas Champagnat 2017;

5. DO REGULAMENTO DA OLIMPÍADA SOLIDÁRIA E RELIGIOSA
Art. 27 – ATIVIDADES
ARRECADAÇÃO DE ROUPAS (TURNO DA TARDE)
Arrecadação de peças de vestuário ou “roupas de cama”. Roupas arrecadadas serão
pontuadas conforme tabela abaixo e posteriormente serão doadas a organizações
assistenciais. Roupas rasgadas ou consideradas impróprias para o uso acarretarão
pontuação negativa, conforme tabela abaixo. Os itens arrecadados nesta tarefa deverão
ser entregues no dia 07 de junho, noCcolégio. Cada turma deverá levar para o Salão Verde
do Colégio os itens arrecadados e posteriormente serão chamados para a contagem,
segundo ordem estabelecida pela organização da Olimpíada. Será computada pontuação
extra (200 pontos) para a (s) equipe (s) que trouxerem as roupas separadas e identificadas
nas categorias: Masculino, Feminino e Infantil.
Critério
1kg
1 peça de roupa considerada imprópria

Pontuação
2 pontos
- 60 Pontos

*Divulgação da tarefa anterior a semana da olimpíada

ARRECADAÇÃO DE FRALDAS (TURNO DA MANHÃ)
Arrecadação de fraldas de tamanho infantil ou adulto. A pontuação é estabelecida
conforme tabela abaixo. Somente serão pontuados nesta tarefa pacotes fechados e a
contagem será realizada conforme indicações na embalagem. A entrega dos itens
arrecadados deverá ser realizada no dia 07 de junho, no colégio. Cada turma deverá levar
para o Salão Verde do colégio os itens arrecadados e posteriormente serão chamados para
a contagem segundo ordem estabelecida pela organização da Olimpíada.
Critério
1 fralda infantil (por unidade no pacote
fechado)
1 fralda adulto (por unidade no pacote
fechado)
*Divulgação da tarefa anterior a semana da olimpíada

Pontuação
2 pontos
6 pontos

COREOGRAFIA DO EJM
Execução da coreografia demonstrada pela PJM do Colégio Marista Medianeira
– Erechim, em vídeo disponibilizado no Blog da PJM. A tarefa será avaliada por
comissão, computando como resultado as médias das avaliações. Será apresentado antes
da realização do circuito.

Critério
Ritmo/ sincronia
Animação e participação
Harmonia
Organização

Pontuação
200
200
200
200

CHAMPAGNAT HOJE
Confecção de um boneco de São Marcelino Champagnat. Deverá ser entregue no
último dia da gincana. Tamanho mínimo: 30cm. Material a ser utilizado fica a critério de
cada turma, exceto papel e cartolina.

Critério
Criatividade
Coerência com o tema
Qualidade
Originalidade

Pontuação
200
200
200
200

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
A comissão organizadora da Olimpíada Champagnat é composta pelos seguintes
membros:
Coordenador Geral: Irmão Jader Henz
Olimpíada Esportiva:
Prof. Péterson Viana
Prof. Rosemere Cadaval
Prof. Francine Bravo

Olimpíada Solidária e Religiosa:
Leonardo Estima
Winnetou Soares
Olimpíada do Conhecimento:
Izabel Pereira
André Planta
6º ano EF – Karla Schreiber
7º ano EF – Danielle Correa
8º ano EF – Stéfany Schwartz
9º ano EF – Thiago Soler
1º ano EM – Cláudia Almeida
3º ano EM – Cláudia Garim
Equipe Avaliadora:
Direção
Equipe do CTAP

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28 – Todos os casos omissos a esse Regulamento deverão ser apresentados aos
coordenadores que deliberarão sobre as solicitações.
Art. 29 – Para equiparar as pontuações, cada equipe receberá 400 pontos como
bônus em casos específicos.
Art. 30º - PREMIAÇÃO GERAL: Serão premiadas com medalhas de 1º, 2º, 3º e 4º
lugares as equipes participantes.

