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 I – Da Olimpíada 

 

 A Olimpíada Interna do Colégio Santa Clara tem por finalidade promover a 

integração e a troca de experiências sociais, culturais e esportivas entre alunos e 

alunas. 

 
II – Práticas corporais 
  

       Serão disputadas as seguintes práticas mistas: 

 

a) Corrida Pô 

b) Futsal misto 

c) Queimada mista 

 
III – Das Participações 

 
A participação é optativa a todos os alunos e alunas dos 2ºs e 3ºs anos da 
manhã e tarde nas diversas práticas corporais. 

 

IV– Do Sistema de Disputa 
        
         Período da Manhã: Uma chave com 3 equipes, em que todos jogam 
contra todos. 
 Período da Tarde: Duas chaves com 4 equipes, em que todos jogam 
contra todos em sua chave. 
 
Ver tabela de jogos. 

V – Práticas 
 

 Corrida PÔ mista 
 

Uma disputa mista (junção de uma equipe de Queimada com uma de Futsal da 

mesma cor, valendo a pontuação para as duas equipes).  

     



 
Queimada e Futsal misto 
 

Modalidades escolhidas pelos alunos(as) na inscrição. Apenas uma 

modalidade.  

Os jogos terão a duração de 15 minutos corridos para o período da manhã, 

quando teremos 3 equipes. 

 No período da tarde, teremos duas chaves com 4 equipes cada. 

Os jogos terão a duração de 15 minutos corridos no Futsal e 10 minutos 

corridos na Queimada e Corrida Pô, cronometrado via placar.  

Será obrigatória na metade do tempo a substituição de todos os alunos/alunas 

que estiverem na reserva na modalidade futsal.  
 
          Obs: Aluno ou aluna expulsa de qualquer prática fica suspensa do 
próximo jogo da prática em questão. 
 

 VI – Da Premiação  
 

Somatória de pontos de futsal + corrida pô e de queimada + corrida pô. 

As classificações serão feitas por chave. 

Vitória – 3 pontos    Empate – 1 ponto    Derrota – 0 pontos  

Em caso de empate em pontos, serão utilizados respectivamente: 

- saldo de pontos 

- pontos marcados 

- pontos sofridos 

- confronto direto na prática do futebol / queimada 

- sorteio 

 Medalhas simbólicas de ouro, prata, bronze e cobre, respectivamente.                                               
 

Paz e bem! 
 
 

Prof. Alexandre Mazzoni 
Prof. Walmir Panfili 

 


