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Para maior assertividade na realização dos Jogos da Primavera, objetivando atender as
Pessoas Com Deficiência - PCD´S, realizaremos um festival com participação dos
estudantes oferecendo um circuito com estações de modalidades paralímpicas a serem
experimentadas. Além disso, serão mapeados através da inscrição, estudantes que
apresentam elegibilidade (critério de deficiência) para competição nas modalidades:
Vôlei Sentado, Atletismo Paralímpico, Judô Paralímpico e Tênis de Mesa Paralímpico.

A proposta é envolver todos os nossos estudantes com deficiência independente de
serem paratletas ou que não possuem experiência em alguma modalidade esportiva.
Propiciando a PARTICIPAÇÃO (todos) e a COMPETIÇÃO (atletas elegíveis para a
modalidade) de forma concomitante.

Haverá premiação para todos os estudantes que também serão contemplados com a
participação e diálogos com paratletas profissionais junto ao evento.

Link de inscrição do festival paralímpico: CLIQUE AQUI
Acesso ao formulário de inscrição dos estudantes (a ser entregue no congresso técnico):
CLIQUE AQUI

Art. 1º - O módulo competição (para atletas elegíveis) no Festival Paralímpico dos Jogos
da Primavera/2022 obedecerá às Regras Oficiais das respectivas modalidades,
observando-se as adaptações deste Regulamento. Quanto ao circuito de experiências no
módulo festival (para todos estudantes com deficiência), não haverá disputa e
consecutivamente nenhum regulamento de competição.

Art. 2º- A Reunião Técnica (somente para o módulo competição) das modalidades, de
participação obrigatória dos representantes, será realizada em data e local previamente
estabelecidos pela Comissão Organizadora. A ausência acarretará na eliminação da
escola na modalidade.

Art. 3º - A escola poderá participar com todos estudantes-atletas com deficiência no
módulo festival. No módulo competição seguirá conforme os critérios das modalidades
paralímpicas.

https://forms.gle/2uqAEsdUxhedQwaH9
https://docs.google.com/document/d/18OGgu48gdiEGVEWfNP1ulVqZtoi0UVd2IRy_AYYGEoE/edit
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§ 1º - Em função das regras e características das modalidades paralímpicas, o quadro abaixo
demonstra em qual tipo de deficiência o estudante-atleta poderá se inscrever em cada
modalidade:

Modalidade
Tipo de Deficiência

Auditiva Física Visual Intelectual

Atletismo X X X X

Tênis de Mesa X X

Judô X

Voleibol Sentado X

Art. 4º - Para participar do festival todos os estudantes deverão estar uniformizados e
acompanhados pelos seus respectivos monitores de apoio à inclusão.

Art. 5º - Para o Módulo competição, após o mapeamento através da inscrição geral, as
escolas receberão a informação sobre estudantes-atletas com possível elegibilidade para
competir, bem como, informando a(s) modalidade(s) possíveis e demais orientações.

Art. 6º - As escolas deverão entrar em contato com as famílias para avaliação da
participação tanto no módulo festival quanto no módulo competição, se for o caso. Será
necessário a autorização assinada pelo responsável contendo se necessário, informações
acerca de alguns cuidados médicos em relação à prática esportiva ou sobre contato com
algum material alérgico.

Art. 7º - Cabe à Comissão Organizadora a confecção de séries, grupos de qualificação,
sorteios de chave, ordem de largada e ordem de tentativas para as diversas provas e
modalidades, dentro do disposto nas Regras da respectivas federações das modalidades
paralímpicas.

Art. 8º - As escolas deverão confirmar, na Reunião Técnica Específica, a relação nominal
por prova dos estudantes-atletas, em formulário próprio, sem o qual não poderão
participar das disputas.

Art. 9º - No módulo competição, quando não houver número de estudantes-atletas para
compor as séries eliminatórias, as provas serão realizadas como semifinais no horário
das eliminatórias e finais, no horário da final.

Art. 10º - As escolas receberão as informações acerca de locais, datas e horários do
Festival Paralímpico dos Jogos da Primavera.

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, desde que as
resoluções finais não contrariem as regras oficiais, o Regulamento Geral e o
Regulamento Específico.
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