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° 05
“Queimada”
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 20 alunos (10 meninos e 10 meninas) para
participarem de uma prova de queimada entre todas as equipes do turno a qual pertencem.
Serão dispostos 40 alunos (20 de cada turma) no campo de futebol (ou quadra de esportes),
dentro de um espaço previamente delimitado. Conforme o número de alunos for reduzindo, o
tamanho delimitado para a prova também será, de acordo com os critérios da organização.
Será utilizada uma bola, fornecida pela organização, para que os alunos possam realizar a
tarefa.
A prova terá um tempo máximo de 15 minutos, sendo que ao final somente poderá restar um
aluno no campo, o que evidenciará a equipe vencedora.

1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
Todos os alunos serão colocados no espaço previamente delimitado, dentro do campo de
futebol (ou quadra de esportes em caso de mau tempo) e uma bola será oferecida para uma
das equipes, após realização do par ou ímpar. O aluno, de posse da bola, deverá jogá-la
contra outro aluno, da outra equipe, para retirá-lo da prova.
Caso o aluno não acerte o adversário ou acerte aluno da própria equipe, ele mesmo será
retirado da prova. O aluno de sua equipe que foi atingido permanecerá na prova.
Caso algum aluno saia da área demarcada, ele será desclassificado da prova, devendo retirarse do campo.
A bola só poderá ser jogada contra o corpo do oponente, sem tocar na cabeça do mesmo.
É permitido correr com a bola nas mãos.
Não é permitido utilizar outro aluno como escudo para evitar ser tocado pela bola.
A cada 10 alunos retirados do campo (ou quadra), o tamanho da área irá reduzindo para a

disputa.
Para que o jogador possa lançar a bola contra outro, deverá aguardar o apito da arbitragem,
momento em que poderá deslocar mais três passos com a bola enquanto os demais estarão
parados. A bola não poderá quicar antes de tocar o adversário.
Os alunos parados não poderão tentar se esquivar da bola.
Caso reste mais de um aluno após os 15 minutos, vencerá a equipe que estiver com o maior
número de alunos no campo (ou quadra). Havendo o mesmo número de alunos entre as
equipes, será dado mais 2 minutos de disputa e assim, sucessivamente, até ocorrer o
desempate.
2. Pontuação:
A tarefa terá 50 pontos para as equipes vencedoras. As demais equipes não pontuarão.
As equipes competirão de acordo com a faixa etária, da forma que segue:
EM
3ºA X 3ºB
2ºA X 2ºB
1ºA X 1ºB
EF
9ºA X 9ºB
8ºA X 8ºB
7ºA X 6ºA

3.Data: 15/07/2015
Local: Complexo esportivo do CEPM (Estádio Chocolate)
Horário: EM - 1130H
EF - 1700H

4. Divulgação do resultado: 03 de agosto de 2015 no CFNP.

5. FISCAIS/JURADOS: EM – Professor Ed. Física EM - Sandro
- Sd PM Salles

- ST PM Andréia
- Sgt PM Gisele
- Sgt PM Lemes

EF – Professora Ed. Física EF - Patrícia
- Sd BM Zonatto
- ST PM Jacinta
- Sgt PM Nascimento
- Cb PM Perin

6. Tabela de Pontuação:

EM: Vencedores -

EF: Vencedores -

