POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO
COLÉGIO POLICIAL MILITAR “FELICIANO NUNES PIRES ”

XXIV GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL
TEMA: “Respeito e Solidariedade, Grandes Valores. CFNP ”
TAREFA
N° 11
“Pernabol”
O “Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires” neste ano escolheu o tema “Respeito e
Solidariedade, Grandes Valores. CFNP”, para a XXIV GESC.
XXIV GESC

As equipes deverão estar representadas por vinte integrantes para realizarem a prova do
pernabol, num círculo formado por todos os alunos intercalados, um de cada turma, e
parados.
1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
A prova iniciará com um dos alunos da turma mais moderna, onde o mesmo deverá chutar
uma bola e a mesma deverá passar pelo meio das pernas de algum outro aluno,
preferencialmente, de outra turma.
O aluno que chutar e não acertar o espaço entre as pernas do adversário será eliminado da
prova. Para permanecer, deverá fazer a bola passar entre as pernas de um adversário, o qual,
então, deverá sair do jogo.
Não será permitido jogar a bola entre as pernas dos alunos que estiverem imediatamente ao
seu lado (direito ou esquerdo), a não ser no final da partida, quando restarem poucos
participantes que não possibilitem que essa regra seja executada.
Caso o aluno faça um gol entre as pernas de um integrante de sua própria turma, ele próprio
será eliminado do jogo. Se errar a perna do adversário, também deverá sair do jogo.
No final restarão apenas dois jogadores, sendo considerado campeão aquele que conseguir
atingir o gol (perna do adversário) ou se o seu adversário errar o gol em sua perna.
O tempo máximo para a execução dessa prova será de 40 minutos.
Não será permitido defender o espaço entre as pernas com as mãos.
Não será permitido ao aluno fechar suas pernas para impedir ou dificultar a passagem da
bola.
A prova iniciará pela turma mais moderna e seguirá a sequência da antiguidade das turmas.
Ao final dos 40 minutos, havendo ainda jogadores em quadra, vencerá a equipe com o maior
número de alunos.

2. Pontuação:
A tarefa terá 50 pontos para a equipe vencedora. As demais equipes não pontuarão.

3. Dia: 17/07/2015
Local: Ginásio do CFNP
Horário: EM - 1045H
EF - 1645H
4. Divulgação do resultado: 03 de agosto de 2015 no CFNP.

5. FISCAIS/JURADOS: EM – Professor Ed. Física EM - Sandro
- Sd PM Salles
EF – Professora Ed. Física EF - Patrícia
- Sd BM Zonatto

6. Tabela de Pontuação:
EM – Vencedor:

EF – Vencedor:
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