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Informativo nº 031/2017 – Sede
Brasília, 29 de agosto de 2017.
Assunto: 19º Jogos Internos Rogacionista - JIRO
Senhores pais ou responsáveis,
O Colégio Rogacionista está organizando a 19ª edição dos Jogos Internos Rogacionista – JIRO. Trata-se
de um evento esportivo que oferece aos alunos de 11 a 18 anos, matriculados no Colégio, a prática do esporte
associada ao lazer, por meio de competições organizadas e direcionadas. Os participantes poderão escolher
modalidades como futsal, basquete, vôlei e queimada. Para participar do evento é importante seguir as
informações abaixo.
1. Os jogos serão realizados no mês de setembro no ginásio do Colégio Rogacionista – Sede.
1.1. Ensino Fundamental
 Os jogos ocorrerão durante a semana, entre as aulas de Educação Física, e aos sábados.
1.2. Ensino Médio
 Os jogos acontecerão somente aos sábados.
1.3. Os jogos aos sábados acontecerão nos dias: 16, 23 e 30/9.
2. As tabelas dos jogos serão divulgadas após as inscrições.
3. As tabelas dos jogos serão afixadas no mural do SEFAC. Os alunos deverão consultá-la, constantemente,
pois os dias e horários dos jogos poderão sofrer alterações.
4. A forma de disputa ocorrerá, conforme tabela abaixo:
MATUTINO
VESPERTINO
6º A x 6º B
6º C x 6º D
7º A x 7º B
7º C x 7º D
8º A x 8º B
8º C x 8º D
9º A x 9º B
9º C x 9º D
1ª A x 1ª B x 1ª C
2ª A x 2ª B x 2ª C
3ª A x 3ª B x 3ª C
5. A premiação, realizada por meio de medalhas, será atribuída aos primeiros, segundos e terceiros lugares,
por modalidade. Serão premiados, com medalhas, também, os artilheiros, destaques e cestinhas.
6. As inscrições estarão abertas no período de 25 de agosto a 1º de setembro e deverão ser feitas com a
professora Lenita, no SEFAC, conforme horário abaixo.
Matutino – 8h às 12h (segunda-feira a sexta-feira)
Vespertino – 13h30 às 15h (segunda-feira a sexta-feira)
7. Em cada modalidade, só poderá se inscrever uma única equipe, por turma.
8. Na modalidade de voleibol das equipes do Ensino Médio, deverão ser formadas apenas quatro equipes
constituídas obrigatoriamente por: dois alunos de cada série do ensino médio. Os demais alunos que irão
compor os reservas serão escolhidos aleatoriamente.
9. Na modalidade de basquetebol deverão ser formadas apenas quatro equipes compostas obrigatoriamente,
por: dois alunos do 9º ano e dois alunos de cada série do ensino médio, que jogarão em quadra. Os demais
alunos que irão compor os reservas serão escolhidos aleatoriamente.
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10. Para as equipes inscritas em futsal, voleibol e basquete, deverá ser atribuído um nome condizente e
coerente para o fim a que se propõe. Não será permitido equipes com nomes pejorativos nem nomes que
contenham dupla interpretação.
Modalidade
Futsal masculino
Fustal feminino
Queimada feminino
Vôlei
Basquete

Quadro de modalidades e categorias
Categoria
Nº de atletas por equipe
6º ano ao Ensino Médio
5 a 10
6º ano a 3ª série do Ensino Médio
5 a 10
6º ao 9º ano
10 a 15
9º ano ao Ensino Médio
6 a 10
8º ano ao Ensino Médio
5 a 10

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
A Direção

