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ção, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez, os alunos serão 
dirigidos, em todas as fases de todas as Etapas, por apenas um 
professor de Educação Física por modalidade.

Parágrafo Segundo - No impedimento de participação dos 
professores inscritos, os alunos poderão ser dirigidos por outro 
professor de Educação Física da Unidade Escolar indicado por 
ofício, em papel timbrado e assinado pela Direção.

Parágrafo Terceiro - Nas modalidades da Etapa III, na 
ausência do professor da Unidade Escolar, os alunos poderão 
ser dirigidos por outro professor, desde que o mesmo comprove 
estar regularmente registrado no Conselho Regional de Educa-
ção Física (CREF/CONFEF).

Artigo 12 – A Direção da Unidade Escolar poderá indicar, 
através de oficio em papel timbrado, um docente ou funcionário 
da Unidade Escolar como acompanhante, do mesmo sexo da 
equipe classificada para o transporte e alojamento somente 
quando:

a) Houver somente 01 (um) professor de Educação Física 
da Unidade Escolar responsável pela equipe e este for do sexo 
oposto da equipe classificada;

b) Houver 02 (duas) ou mais modalidades classificadas da 
mesma Unidade Escolar e apenas 01 (um) professor de Educa-
ção Física responsável pelas equipes;

Parágrafo Primeiro - O acompanhante indicado deverá ser 
maior de idade, portar documento original para identificação e 
não deverá constar na relação nominal da modalidade.

Parágrafo Segundo - Se já constarem 02 (dois) professores 
de Educação Física na relação nominal ficará proibida a indica-
ção do acompanhante;

Artigo 13 - Quando a equipe e/ou aluno classificado estive-
rem impossibilitados de participar da fase seguinte deverão ser 
substituídos pelos subsequentes.

Parágrafo Único - A comunicação de desistência deverá 
ser encaminhada através de ofício em papel timbrado ao res-
ponsável pela fase até 05 (cinco) dias antes do início da fase 
subsequente.

Artigo 14 - Fica expressamente proibida a participação 
do aluno que se apresentar para o embarque do transporte e 
durante o mesmo, bem como para os jogos e/ou competições 
sem a presença do professor responsável e ou acompanhante 
devidamente indicado pela Direção da Unidade Escolar.

V - DAS INSCRIÇÕES
Artigo 15 - Cada Unidade Escolar poderá inscrever apenas 

uma equipe por categoria, modalidade e sexo:
Parágrafo Único - A inscrição e a veracidade dos dados dos 

alunos serão de inteira responsabilidade da Direção da Unidade 
Escolar e de seus professores de Educação Física.

Artigo 16 - Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar 
deverá atender as determinações deste regulamento nas res-
pectivas Etapas.

Parágrafo Primeiro - Os modelos das relações nominais 
estarão à disposição nos “sites” das Secretarias de Estado, 
Federações e Entidades envolvidas.

Parágrafo Segundo - As inscrições dos alunos com defi-
ciência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, 
no período de 25 de março a 19 de abril, através do link 
https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLA-
RES2013.

VI - DOS CONGRESSOS TÉCNICOS
Artigo 17 - Será realizado Congresso Técnico, antes do início 

de cada fase, com a presença obrigatória de 01 (um) represen-
tante de cada Unidade Escolar envolvida como segue:

a) Fase DE da Etapa I - Professor ou Coordenador Pedagó-
gico da Unidade Escolar;

b) Fases Inter DE e Regional da Etapa I - Professor ou 
Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, ou Coordenador 
de Jogos da Diretoria de Ensino ou Professor Coordenador de 
Educação Física do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino 
- PCNP;

c) Fase Inter Regional da Etapa II - Professor ou Coordena-
dor Pedagógico da Unidade Escolar;

d) Fase Final da Etapa I - Professor ou PCNP, ou membro da 
Delegação da Região Administrativa;

Parágrafo Único - Na ausência do representante legal da 
Unidade Escolar, nos respectivos Congressos Técnicos, a mesma 
será desclassificada da competição.

VII - DAS FORMAS DE DISPUTA
Artigo 18 – Os jogos e/ou competições das modalidades de 

Basquetebol, Handebol, Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez 
em todas as fases das Etapas I e II, com exceção da fase Final 
da Etapa I e da fase Inter Regional da Etapa II, serão realizadas 
de acordo com o número de equipes inscritas, obedecendo ao 
Regulamento Específico da Modalidade e aos seguintes critérios:

1. Eliminatória simples ou dupla (opcional);
1.1 Na eliminatória dupla, quando houver W.O. duplo, a 

equipe que estiver à esquerda na tabela, seguirá para a chave 
dos perdedores e a que estiver à direita, seguirá para a chave 
dos vencedores ficando, porém, eliminada na próxima derrota;

1.2 02 equipes - confronto direto (melhor de 03 três jogos);
1.3 De 03 a 05 equipes – Formação de grupo único para em 

turno simples apurar de 1º a 5º lugares;
2. Com 06 ou mais equipes, serão divididas em grupos de 

no máximo 04 (quatro) equipes e no mínimo 03 (três) equipes;
2.1 De 06 a 08 equipes:
2.1.1 Fase Classificatória: dividida em dois grupos - A e B - 

classificando-se os dois primeiros de cada grupo;
2.1.2 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão 

de 1º a 4º lugares como segue;
Jogo 1 - 1º do grupo "A" x 2º do grupo "B";
Jogo 2 - 1º do grupo "B" x 2º do grupo "A";
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Dis-

puta de 3º e 4º lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Dis-

puta de 1º e 2º lugares).
2.2 De 09 a 11 equipes:
2.2.1 Fase Classificatória: dividida em três grupos - A, B e C 

- as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, 
classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.

2.2.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno 
simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.

2.3 De 12 a 16 equipes:
2.3.1 Fase Classificatória: dividida em quatro grupos - A, B, 

C e D - as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos 
grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo;

2.3.2 Fase Final: formação de grupo único, onde através de 
turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.

2.4 Com 17 equipes:
2.4.1 Fase Classificatória: dividida em cinco grupos - A, B, 

C, D e e - as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos 
grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.

2.4.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno 
simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.

2.5 De 18 a 24 equipes:
2.5.1 Fase Classificatória: formação de seis grupos - A, B, C, 

D, e e F as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos 
grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.

2.5.2 Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - G e H - da 
seguinte forma:
Grupo “G” Grupo “H”
1º do Grupo “A” 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” 1º do Grupo “F”

2.5.3 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão 
de 1º a 4º lugares da seguinte maneira:

Jogo 1 - 1º do grupo "G" x 2º do grupo "H";
Jogo 2 - 1º do grupo "H" x 2º do grupo "G";
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Dis-

puta de 3º e 4º lugares);

Parágrafo Segundo - A modalidade de Bocha Paralímpica 
será disputada nas seguintes categorias:

a) Categoria A: de 12 a 16 anos (nascidos a partir de 1997 
a 2001);

b) Categoria B: de 17 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 
a 1996).

Parágrafo Terceiro - As modalidades coletivas para os alunos 
com deficiência serão disputadas em categoria única, sendo:

Futebol de Cinco Paralímpico: de 14 a 19 anos (nascidos a 
partir de 1994 a 1999);

Futebol de Sete Paralímpico: de 15 a 20 anos (nascidos a 
partir de 1993 a 1998);

Goalball: de 14 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 
1999);

Voleibol Paralímpico: de 14 a 20 anos (nascidos a partir de 
1993 a 1999).

Parágrafo Quarto - A categoria Juvenil será disputada, única 
e exclusivamente, na fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I.

Parágrafo Quinto – A categoria Pré-Mirim será disputada na 
fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I e na Etapa III.

Parágrafo Sexto - As categorias para os alunos com defici-
ência serão disputadas nas Etapas III e IV.

III - DAS MODALIDADES
Artigo 4º - As modalidades serão disputadas como segue:
1. Atletismo; Masculino – Feminino.
2. Badminton; Masculino – Feminino.
3. Basquetebol; Masculino – Feminino.
4. Bocha Paralímpica; Masculino – Feminino.
5. Ciclismo; Masculino – Feminino.
6. Futsal; Masculino – Feminino.
7. Futebol de Cinco Paralímpico; Masculino.
8. Futebol de Sete Paralímpico; Masculino.
9. Ginástica Rítmica; Feminino.
10. Goalball Paralímpico; Masculino – Feminino.
11. Handebol; Masculino – Feminino.
12. Judô; Masculino – Feminino.
13. Luta Olímpica; Masculino – Feminino.
14. Natação; Masculino – Feminino.

15. Tênis em Cadeira de Rodas; Masculino – Feminino.

16. Tênis de Mesa; Masculino – Feminino.
17. Voleibol; Masculino – Feminino.
18. Voleibol Paralímpico; Masculino – Feminino.
19. Vôlei de Praia; Masculino – Feminino.
20. Xadrez; Masculino – Feminino.
IV - DA PARTICIPAÇÃO
Artigo 5º - Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo são 

destinados a representações das Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Muni-
cipal, Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais, 
sendo que cada Unidade Escolar poderá se fazer representar 
por apenas uma equipe e/ou aluno em cada modalidade e sexo.

Parágrafo Primeiro – No caso de fase sediada assegura-se 
ao município-sede a participação com uma equipe e/ou aluno 
por modalidade, prova e sexo, desde que tenha participado de 
qualquer fase anterior;

Parágrafo Segundo – Se o município-sede estiver classifi-
cado na modalidade, prova e sexo, a vaga será preenchida pelo 
subsequente na classificação da fase anterior.

Artigo 6º - A participação das Unidades Escolares se dará 
por etapas conforme segue:

a) Etapa I – Participam Unidades Escolares da Rede Pública 
Estadual e Escolas Técnicas Estaduais

b) Etapa II – Participam Unidades Escolares da Rede Pública 
Municipal, da Rede Privada e Escolas Técnicas Federais.

c) Etapa III – Participam todas as Unidades Escolares de 
todas as Redes.

d) Etapa IV – Participam os campeões da fase Regional de 
atletismo da Etapa I, os campeões da fase Final da Etapa I, os 
campeões da fase Inter Regional da Etapa II e os campeões da 
Etapa III.

Artigo 7º - Para ter condição de participação é indispensável 
que o aluno seja regularmente matriculado e com frequência 
comprovada em uma Unidade Escolar da Rede de Ensino do 
Estado de São Paulo:

Parágrafo Primeiro - Em caso de transferência para outra 
Unidade Escolar o aluno que já participou no ano de qualquer 
Etapa dos JEESP terá a sua participação vetada pela nova 
Unidade Escolar;

Parágrafo Segundo – Na Etapa IV, o aluno que conquistar o 
direito de ocupar vaga na Delegação que representará o Estado, 
nos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, nas cate-
gorias Mirim e Infantil por modalidade, prova e sexo, terá que 
obrigatoriamente estar matriculado na Unidade Escolar a qual 
representará, até 31-03-2013, caso contrário ficará impossibili-
tado de participar da referida competição.

Artigo 8º - O aluno poderá participar das modalidades 
como segue:

1. ETAPA I
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Han-

debol e Voleibol), Tênis de Mesa ou Xadrez;
b) Atletismo – Fases DE, Inter DE e Regional;
2. ETAPA II
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Han-

debol e Voleibol), Tênis de Mesa ou Xadrez;
3. ETAPA III
a) Atletismo, Badminton, Bocha Paralímpica, Ciclismo, Fute-

bol de Cinco, Futebol de Sete, Ginástica Rítmica, Goalball, Judô, 
Luta Olímpica, Natação, Tênis em Cadeira de Rodas, Tênis de 
Mesa Paralímpico, Voleibol Paralímpico e Vôlei de Praia.

Parágrafo Primeiro – No caso de coincidência de data, 
horário e local na programação dos jogos e/ou competições, o 
critério de escolha de qual modalidade será priorizada fica sob a 
responsabilidade do professor e da Unidade Escolar.

Parágrafo Segundo – As modalidades coletivas para os 
alunos com deficiência serão realizadas em formato de treino/
peneira para definir a equipe paulista.

Artigo 9º - O aluno não poderá participar em mais de uma 
categoria, com exceção da categoria Pré-Mirim que também 
poderá participar na categoria Mirim.

Parágrafo Único - O aluno da categoria Mirim poderá parti-
cipar na categoria Infantil e o da categoria Infantil na categoria 
Juvenil, desde que não tenha constado em súmula.

Artigo 10 - O aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, 
em todas as suas participações em jogos ou competições um 
dos seguintes documentos:

a) Documento original (Carteira de Identidade da Sec. de 
Segurança Pública - RG);

b) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE;
Parágrafo Único - O professor deverá apresentar documento 

oficial original com foto.
Artigo 11 – Os alunos deverão obrigatoriamente ser diri-

gidos, em todas as Etapas, por professores de Educação Física 
da Unidade Escolar, cujos nomes constem da relação nominal, 
ficando impedida a participação de professor eventual. As equi-
pes deverão ser dirigidas como segue:

a) 01 (um) Professor de Educação Física da Unidade Escolar;
Etapa I - Fase Diretoria de Ensino – DE;
Etapa II - Fase Sub-Regional;
Etapa III;
Etapa IV - Modalidades Individuais.
b) 02 (dois) Professores de Educação Física da Unidade 

Escolar:
Etapa I – Fase Inter DE;
Etapas I e II - Fase Regional;
Etapa I - Fase Final;
Etapa II - Fase Inter Regional;
Etapa IV - Fase Inter Etapa.
Parágrafo Primeiro – Nas modalidades de Atletismo, Bad-

minton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Nata-

ou alunos das Escolas Técnicas Estaduais, na organização, nos 
cerimoniais, nos congressos técnicos, nos jogos e competições e 
na avaliação das diferentes fases das Etapas I, III e IV dos JEESP 
e nas Paralimpíadas Escolares;

b) aos docentes e funcionários das Escolas Técnicas Esta-
duais, nos dias em que estiverem representando e/ou acompa-
nhando suas turmas e/ou alunos, nos cerimoniais, congressos 
técnicos, jogos e competições das Fases Finais das categorias 
Mirim e Infantil da Etapa I, nas Etapas III e IV dos JEESP, bem 
como nos Jogos Escolares da Juventude;

IV - recursos financeiros para:
a) aquisição de material permanente e de consumo para 

realização dos jogos e competições das fases de Diretoria de 
Ensino, de todas as categorias da Etapa I, e para as unidades 
escolares envolvidas nos JEESP;

b) aquisição de medalhas e troféus, por modalidades de 
esporte, categoria e sexo, destinadas aos alunos premiados nas 
fases de Diretoria de Ensino da Etapa I;

c) transporte e alimentação dos alunos e professores envol-
vidos nas fases de Diretoria de Ensino, Ínter Diretorias de Ensino 
e Regional da Etapa I.

§ 1º - Os alunos participantes somente ficarão dispensados 
da frequência às aulas, nos demais componentes curriculares, 
nos dias em que estiverem participando dos jogos e competições 
das diferentes etapas, fases e categorias dos JEESP, bem como 
dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares;

§ 2º - Caberá à Direção da Unidade Escolar, subsidiada pelo 
Professor Coordenador Pedagógico, assegurar que não haja pre-
juízo aos alunos participantes dos JEESP, bem como dos Jogos 
Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares, em decor-
rência de sua ausência às atividades escolares programadas.

Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação ficando revogadas as disposições em contrário e, em 
especial, a Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD 1, de 23-3-2011, 
a Resolução Conjunta SE/SELJ/SEDPcD 3, de 21.7.2011, a Reso-
lução Conjunta SE/SELJ 1, de 26.6.2012, e a Resolução Conjunta 
SE/SDPcD/SELJ 1, de 12.7.2012.

 Resolução SELJ-5, de 20-03-2013

Alteração de membro Servidor e período parcial 
que será presidida a Comissão de Análise e 
Aprovação de Projetos – CAAP, da Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte, instituído pelo Decreto 
Estadual 55.636/10

O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, de acordo com o 
artigo 22, inciso II, do Decreto Estadual 56.637, de 01-01-2011, 
considerando a necessidade de reorganizar a Comissão de 
Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, instituída nos termos 
do artigo 7º, do Decreto 55.636, de 26-03-2010, e alterado pelo 
Decreto 56.344, de 28-10-2010, resolve:

Artigo 1º – Altera o nome de um dos membros da Comissão 
instituída composta pelos servidores:

Exclui - Jefferson Nogoseki de Oliveira, RG 23.871.370-2, 
Assessor Técnico de Gabinete;

Inclui – Sergio Ricardo Gatto dos Santos, RG 16.688.296-3, 
Diretor Técnico I da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Artigo 2º - A Comissão instituída será presidida no período 
de 11 a 25-03-2013, por Urbano Sidney do Sacramento, RG 
3887316-3, Diretor Técnico I.

Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11-03-
2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

 Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a 
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das 
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de 
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não 
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.
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 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
 Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SEDPcD/G-SDECT-1, 

de 22-03-2013
Os Coordenadores de Esporte e Lazer e de Gestão da 

Educação Básica, e os chefes de Gabinete das Secretarias dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia, baixam a presente Portaria que 
estabelece o Regulamento dos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo para 2013.

REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO 2013

I - DOS OBJETIVOS
Artigo. 1º - Os JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – JEESP - tem por objetivo promover através da prática 
esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das 
Unidades Escolares da rede de ensino fundamental e médio em 
todo Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esporti-
vos que possam ser indicados para os programas Bolsa Talento 
Esportivo e Centro de Excelência Esportiva, além de fomentar o 
desporto escolar no Estado de São Paulo.

Artigo. 2º - O Regulamento dos JEESP é composto pelos 
seguintes itens:

1. Disposições Preliminares.
2. Etapa I - Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas 

Estaduais.
3. Etapa II - Rede Pública Municipal, Rede Privada e Escolas 

Técnicas Federais.
4. Etapa III - Seletivas Regionais.
5. Etapa IV - Seletiva Estadual.
6. Regulamento Específico das Modalidades.
7. Disposições Gerais.
1. - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
II - DAS CATEGORIAS
Artigo 3º - Serão disputadas as seguintes categorias:
a) Pré-Mirim até 12 anos (nascidos a partir de 2001);
b) Mirim até 14 anos (nascidos a partir de 1999);
c) Infantil até 17 anos (nascidos a partir de 1996);
d) Juvenil até 18 anos (nascidos a partir de 1995);
Parágrafo Primeiro - Para alunos com deficiência física, 

intelectual e/ou visual serão disputadas as seguintes categorias:
a) Categoria A: de 12 a 15 anos (nascidos a partir de 1998 

a 2001);
b) Categoria B: de 16 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 

a 1997).

III - aos Professores Coordenadores de Educação Física do 
Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino e aos Coordenado-
res de Jogos, em conjunto com os órgãos próprios da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude, as orientações específicas dos 
JEESP, bem como cursos de atualização esportiva, com vistas 
à sua divulgação entre os professores de Educação Física, das 
turmas de Atividades Curriculares Desportivas;

IV - a participação dos Professores Coordenadores de 
Educação Física do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino 
e dos Coordenadores de Jogos afastados na ocasião, em todas 
as etapas e fases dos JEESP, bem como nos Jogos Escolares 
da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares, incentivando sua 
colaboração com a Comissão Intersecretarial e com o Comitê de 
Apoio ao Paradesporto;

V - espaços físicos e instalações esportivas para a realização 
dos JEESP em todas as fases, especialmente da Etapa I, sem 
comprometer a rotina das atividades previstas no calendário 
escolar;

VI - efetivo exercício:
a) aos professores de Educação Física, nos dias em que 

estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/
ou alunos da rede pública estadual de ensino de São Paulo na 
organização, nos cerimoniais, nos congressos técnicos, nos jogos 
e competições e na avaliação das diferentes fases das Etapas I, 
III e IV dos JEESP e nas Paralimpíadas Escolares;

b) aos docentes e funcionários da rede pública estadual de 
ensino de São Paulo, nos dias em que estiverem representando 
e/ou acompanhando suas turmas e/ou alunos, nos cerimoniais, 
congressos técnicos, jogos e competições das fases finais da 
Etapa I, nas Etapas III e IV dos JEESP, bem como nos Jogos 
Escolares da Juventude;

VII - recursos financeiros para:
a) aquisição de material permanente e de consumo para 

realização dos jogos e competições das fases Diretoria de Ensino 
de todas as categorias da Etapa I e para as unidades escolares 
envolvidas nos JEESP;  b) aquisição de medalhas e troféus, por 
modalidades de esporte, categoria e sexo, destinadas aos alunos 
premiados nas fases Diretoria de Ensino de todas as categorias 
da Etapa I dos JEESP;

c) deslocamento e transporte dos Professores Coordenado-
res de Educação Física do Núcleo Pedagógico das Diretorias de 
Ensino e de Coordenadores de Jogos, durante a realização de 
todas as fases das Etapas I, III e IV dos JEESP;

d) transporte e alimentação aos alunos e professores envol-
vidos nas fases de Diretoria de Ensino, Inter Diretorias de Ensino 
e Regional, da Etapa I;

e) participação de Professores Coordenadores de Educa-
ção Física do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino, de 
Coordenadores de Jogos e de demais docentes e funcionários 
das unidades escolares da rede pública estadual de ensino de 
São Paulo para atuarem nas Fases Finais das categorias Mirim e 
Infantil da Etapa I dos JEESP, mediante convocação pelo Diário 
Oficial;

§ 1º - Os alunos participantes somente ficarão dispensados 
da frequência às aulas, nos demais componentes curriculares, 
nos dias em que estiverem participando dos jogos e competições 
das diferentes etapas, fases e categorias dos JEESP, bem como 
dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares;

§ 2º - Caberá à Direção da unidade escolar, subsidiada pelo 
Professor Coordenador, assegurar que não haja prejuízo aos 
alunos participantes dos JEESP, bem como dos Jogos Escolares 
da Juventude e das Paralimpíadas Escolares, em decorrência de 
sua ausência às atividades escolares programadas.

Artigo 5º - Caberá à Secretaria de Esporte, Lazer e Juven-
tude:

I – prever, em seu calendário anual, os JEESP;
II – assegurar aos Professores Coordenadores de Educação 

Física do Núcleo Pedagógico de Educação Física das Diretorias 
de Ensino e aos Coordenadores de Jogos, em conjunto com 
os órgãos próprios da Secretaria da Educação, as orientações 
específicas dos JEESP, com vistas à sua divulgação entre os 
professores das turmas de Atividades Curriculares Desportivas;

III – organizar, realizar e/ou supervisionar todas as etapas 
dos JEESP, garantindo local de realização e arbitragem, bem 
como material necessário, por modalidade, para essa realização;

IV- viabilizar a participação das Delegações que representa-
rão o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares da Juventude das 
categorias mirim e infantil;

V- organizar e realizar, juntamente com a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, dentro das etapas III e IV dos 
JEESP, as seletivas para definição dos integrantes da Delegação 
que irá representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas 
Escolares, garantindo local de realização e arbitragem, bem 
como transporte e alimentação dos alunos e professores par-
ticipantes;

VI- viabilizar a participação das Delegações que representa-
rão o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares;

VII - assegurar recursos financeiros para:
a) premiar, nas fases Inter Diretorias de Ensino, da Etapa 

I, os alunos que fizerem jus a medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, 
na modalidade Atletismo, de ambos os sexos, das categorias 
mirim e infantil;

b) premiar as unidades escolares, nas fases Finais da Etapa 
I, com troféus e medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, referentes às 
modalidades coletivas e individuais, disputadas por equipe, das 
categorias Mirim e Infantil, de ambos os sexos;

c) garantir arbitragem das categorias Mirim e Infantil em 
todas as modalidades, etapas e fases;

d) garantir alojamento, alimentação e transporte de ida e 
volta, do local de origem ao local dos jogos e competições, aos 
alunos e professores classificados, do Interior e da Capital, para 
as fases Finais da Etapa I das categorias Mirim e Infantil e aos 
participantes da Etapa IV;

e) proporcionar transporte de ida e volta, do local de 
origem ao local dos jogos e competições, aos integrantes das 
Delegações que representarão o Estado nos Jogos Escolares 
da Juventude;

f) adquirir uniformes para os alunos representantes do 
Estado nos Jogos Escolares da Juventude;

g) proporcionar alojamento, alimentação e transporte de 
ida e volta, do local de origem ao local dos jogos e competições, 
aos alunos e professores participantes das seletivas para as 
Paralimpíadas Escolares, dentro das etapas III e IV;

h) proporcionar transporte de ida e volta, do local de origem 
ao local dos jogos e competições, aos integrantes da Delegação 
que representará o Estado nas Paralimpíadas Escolares.

i) assegurar a participação dos funcionários da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude para atuarem nas fases Finais 
das categorias Mirim e Infantil da Etapa I dos JEESP, mediante 
convocação pelo Diário Oficial.

Artigo 6º - Caberá à Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência:

I – prever, em seu calendário anual, as seletivas para as 
Paralimpíadas Escolares, dentro das Etapas III e IV;

II – garantir recursos financeiros para uniformes aos alunos 
representantes do Estado nas Paralimpíadas Escolares;

Artigo 7º - Caberá à Secretaria do Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia assegurar:

I – a participação das unidades escolares que integram sua 
rede de ensino, em todas as fases das Etapas I, III e IV, bem como 
nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, 
conforme regulamentos específicos;

II - espaços físicos e instalações esportivas para a realização 
dos JEESP em todas as fases, especialmente da Etapa I, sem 
comprometer a rotina das atividades previstas no calendário 
escolar.

III – efetivo exercício:
a) aos professores de Educação Física, nos dias em que 

estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/
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