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Art. 1° -  Os Desafios Virtuais Intercolegiais Prefeitura de Juiz de Fora serão realizados de

exclusivamente de maneira remota através de envio de vídeos das atividades propostas, de

acordo  com  as  regras  estabelecidas  em  regulamentos  específicos  de  cada

modalidade/desafio (anexoI).

Art. 2º - A participação na modalidade será mediante o preenchimento da ficha de inscrição

no formulário do Google (Google Forms) disponibilizado por link pela coordenação geral dos

Desafios Virtuais Intercolegiais até o dia 21 de maio de 2021.

§1º  -  Cada  entidade  poderá  enviar  vídeos  da  realização  do  desafio  de  quantos  alunos

desejar,  não  é  necessário  fazer  a  inscrição  individual  de  cada  aluno,  somente  da

instituição. Cada vídeo deverá conter as seguintes informações: nome da escola, nome do

aluno, data de nascimento e série em que está matriculado. Os alunos estarão inscritos

automaticamente a partir do envio da filmagem, a obrigatoriedade da inscrição é somente da

instituição e do professor de educação física. 

§2º - O encaminhamento da inscrição e dos vídeos será realizado  exclusivamente pelos

professores cadastrados na ficha de inscrição, utilizando o número de whatsapp informado

pelo mesmo, até o dia 21 de maio de 2021.

§3° Caso o professor já tenho efetuado a inscrição e enviado os vídeos, poderá enviar mais

vídeos até a data limite.

§4º - Poderão se inscrever em cada categoria alunos nascidos nos referidos anos:

a) Categorias infantil masculino, feminino e pessoas com deficiência (Módulo I):

estudantes nascidos nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010;

b) Categorias juvenil masculino, feminino e pessoas com deficiência (Módulo II):

estudantes nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006;

c) Categoria adulto masculino,  feminino e pessoas com deficiência (Módulo III):

estudantes nascidos até 2003 .

Nota I – Serão permitidos, exclusivamente, as participações de alunos matriculados

nos ensinos Fundamental, Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Art. 3º - Os vídeos deverão ser enviados para o whatsapp (32 – 99991-9379) até o dia 21 de

maio de 2021.



§1° - A forma de gravação do vídeo será com o celular posicionado na horizontal, filmando

lateralmente de modo que o foco permita a visualização do corpo todo do participante, bem

como a parede onde a bola for tocada.

§2°  -  Não  serão  aceitos  vídeos  com  cortes  e/ou  edição  de  imagens.  Caso  sejam

comprovados cortes e/ou edições de imagens, o participante estará eliminado do desafio.

§3º - Ao inscreverem a instituição de ensino e encaminharem os vídeos de seus alunos para

a  coordenação  geral  do  desafio,  as  escolas,  bem  como  os  professores  responsáveis,

atestam que os pais  e/ou responsáveis estão cientes das gravações,  bem como o seu

conteúdo e autorizam a participação dos alunos neste evento.

§4º - Os direitos de sons e/ou imagens dos alunos obtidos nos vídeos encaminhados à

coordenação  geral  do  desafio,  assim  como  dos  professores,  pais,  responsáveis  e/ou

terceiros que porventura sejam exibidos no material, poderão ser utilizados pela Secretaria

de Esporte e Lazer em portais, sites e redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora a título de

divulgação, sem fins comerciais. 

Art. 4° – Ao final do desafio, os estudantes serão premiados de acordo com os seguintes

critérios:

I. Os três primeiros colocados em cada categoria (masculina, feminina e pessoas

com deficiência) e módulo (I, II e III) com medalhas e certificados virtuais;

II. Certificado virtual para todos os participantes;

III. A  escola  campeã,  vice-campeã  e  terceira  colocada  serão  agraciadas  com

certificados virtuais seguindo o somatório dos resultados dos vídeos encaminhados

em cada categoria e módulo, de acordo com a pontuação abaixo:

a. 1º colocado – 13 pontos

b. 2º colocado – 10 pontos

c. 3º colocado – 8 pontos

d. 4º colocado – 7 pontos

e. 5º colocado – 6 pontos

f. 6º colocado – 5 pontos

g. 7º colocado – 4 pontos



h. 8º colocado – 3 pontos

i. 9º colocado – 2 pontos

j. 10º colocado – 1 ponto

Nota III – As medalhas deverão ser retiradas na Secretaria de Esporte e Lazer, nas datas

informadas aos professores pela comissão organizadora através de email ou whatsapp, para

se evitar aglomerações. 

Art. 5º - Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela coordenação geral dos

Desafios Virtuais Intercolegiais da Prefeitura de Juiz de Fora.

ANEXO I

PASSE CONTRA PAREDE – FUTEBOL



REGRAS

1 – No tempo máximo de 01 (um) minuto o participante deverá fazer o maior número de

passes de futebol contra a parede a uma distância mínima de 01 (um) metro. 

a. Para efeito de contagem dos passes, o tempo começará a ser cronometrado

no momento do primeiro toque do aluno na bola;

b. Caso  o  aluno  perca  o  controle  da  bola  durante  o  tempo  estabelecido,  a

contagem  será  retomada  de  onde  parou  no  momento  da  perda,  podendo  o

participante continuar o desafio sem cortes e/ou edição no vídeo;

c. Em nenhuma hipótese  o  tempo  poderá  ser  parado  ou  pausado  durante  a

realização do desafio;

d. A cada toque na bola o desafiante deverá contar em voz alta o número de

toques realizados, que posteriormente serão conferidos pela coordenação geral.

e. A escolha do tipo de bola a ser utilizada é livre.

f. No caso de empate será seguido os seguintes critérios:

Persistindo o empate:

I – Maior número de passes nos primeiros 30 (trinta) segundos.

II – Maior número de passes com o pé que não foi predominantemente usado

nos 60 segundos do desafio.

2 – O participante deverá marcar com uma fita adesiva ou giz no chão a distância de 01 (um)

metro da parede, de modo que a sinalização fique nítida no vídeo. 

3 – Para a gravação do vídeo, o participante deverá seguir as seguintes instruções:

a. Gravar o desafio com a câmera na posição horizontal (deitada);

b. Gravar o desafiante de corpo inteiro e de perfil (lateral)

c. Ajustar  a  posição da câmera para que tanto o desafiante quanto a parede

utilizada sejam filmados simultaneamente a todo o momento do desafio.

d. Vídeos que não permitam a visualização clara dos movimentos do atleta, da

contagem de passes e da parede, os mesmos serão desconsiderados.



4 – Antes do início do desafio o aluno deverá falar de forma clara o nome da escola que está

matriculado, seu nome, data de nascimento e o ano que está cursando.


