
   

 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER 

DIVISÃO DE ESPORTE 

 

COMUNICADO 02-JEESP/21-Adaptado 

 

 

1. DA REALIZAÇÃO E OBJETIVO 

 

1.1. Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo serão realizados no ano de 2021 num 

formato adaptado, na categoria mirim com o objetivo de selecionar os alunos/atletas de 12 

a 14 anos para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs/CBDE), com realização na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ.  

 

1.2. A categoria infantil com alunos de 15 a 17 anos, será realizada a nível estadual nos 

mesmos moldes do adaptado, apesar do cancelamento do COB dos Jogos da Juventude – 

Etapa Nacional, como forma de incentivo aos nossos alunos/atletas neste momento de 

retomada. 

 

 

2. DAS CATEGORIAS E IDADES ESPECÍFICAS 

 

2.1. CATEGORIA MIRIM – Por se tratar de evento classificatório, todas as modalidades 

das Seletivas da categoria mirim, e o Xadrez Individual, serão exclusivamente para 

alunos/atletas nascidos nos anos de 2007, 2008 e 2009; e as modalidades de Ginástica 

Artística Feminina e Ginástica Rítmica Feminina serão realizadas, exclusivamente, para 

alunas/atletas nascidas nos anos 2009 e 2010, de acordo com artigo 12 do 

Regulamento Geral do JEBs/CBDE. 

 

2.2. CATEGORIA INFANTIL – As Seletivas serão realizadas para alunos/atletas nascidos 

exclusivamente nos anos de 2004, 2005 e 2006, e nas modalidades de Ginástica Artística 

Feminina e Ginástica Rítmica Feminina serão realizadas para alunas nascidas nos anos de 

2006, 2007 e 2008. 

 

2.3. Para a categoria mirim na ocasião dos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, a 

competição será realizada para estudantes-atletas nascidos, exclusivamente, nos anos de 

2007, 2008 e 2009 e, as modalidades de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica feminina 

serão realizadas, exclusivamente, para estudantes-atletas nascidas nos anos 2009 e 2010. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A Unidade Escolar deverá enviar ficha de inscrição por email até o dia 08 de 

setembro de 2021 para: doc.jeesp@gmail.com 

 

3.2. As fichas de inscrição do JEESP/2021 estão disponíveis no site da SESP 

(www.esportes.sp.gov.br). 

 

3.3. As fichas digitadas deverão estar em PDF, assinadas e carimbadas pela direção da 

escola. 



   

 

4. DAS RELAÇÕES NOMINAIS 

 

4.1. Nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa e Xadrez Individual, 

as Relações Nominais serão disponibilizadas por e-mail pela DREL responsável, antes da 

ocasião do Congresso Técnico da Fase Regional. 

 

4.2. Para as Seletivas das modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica 

Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Karatê, Luta Olímpica, Natação, Taekwondo e Volei de 

Praia, os procedimentos referentes às Relações Nominais serão informados no site da 

SESP (www.esportes.sp.gov.br), assim que for divulgado o cronograma das competições. 

 

 

4. DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

4.1. Serão disputadas a partir da Fase Regional/Capital, nos naipes masculino e feminino, 

as seguintes modalidades: 

a)Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol, nas categorias mirim e 

infantil; 

b)Xadrez Individual, apenas para a categoria mirim. 

 

4.1.1. As Unidades Escolares das Etapas I e II nas modalidades acima disputarão a Fase 

Regional separadamente, e os campeões de cada etapa farão o cruzamento em partida 

única, para definição do representante da DREL para a Final Estadual. 

 

4.2. Serão disputadas em formato de Seletivas, as seguintes modalidades: 

a)Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Luta Olímpica, Natação, 

Taekwondo, Volei de Praia, nas categorias mirim e infantil (masculino e feminino); 

b)Ginástica Rítmica, nas categorias mirim e infantil (feminino); 

c)Karatê, na categoria mirim (masculino e feminino); 

 

5. DO REGULAMENTO 

 

5.1. Salvo as adaptações divulgadas por meio de comunicados oficiais, será seguida a 

Portaria Conjunta JEESP/2021, para a realização deste evento. 
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