O Departamento de Esporte e Cultura busca proporcionar aos alunos a prática de atividades
esportivas e culturais de qualidade, que fazem parte do cotidiano da instituição, envolvendo
professores especialistas, estudantes, dirigentes educacionais, pais, funcionários e a comunidade
em geral.
Nosso processo metodológico se constitui na formação individual do aluno, na identificação
e no desenvolvimento do talento, assim como na participação no esporte de base, como
aprimoramento do repertório motor, das qualidades físicas, cognitivas e afetivas.
Com o avanço da ciência do esporte, pudemos nos certificar dos benefícios das atividades
esportivas, introduzindo, em nosso departamento, profissionais como psicólogo do esporte,
fisioterapeuta e nutricionista, entre outros.
Nosso objetivo é fomentar o esporte e a cultura, proporcionando vivências diferenciadas e
conquistando o aluno pelo desenvolvimento do gosto pela prática de atividades esportivas e
culturais que impulsionam a qualidade de vida.
Nossa instituição investe no ser humano. Partindo desse princípio, criamos o programa
denominado “Escola de Atletas EG”, que oportuniza ao aluno e à comunidade treinamentos
específicos, visando a competições, sejam elas de âmbito municipal, estadual ou internacional.
Aqui se aprende a vencer e a perder, a ter disciplina e a conviver com frustrações e
adversidades. É inegável que essas atividades são transformadoras e produzem conhecimento,
propiciando momentos de interação social e performance, além de auxiliarem no processo de
aprendizagem.
Importante enfatizar que muitos alunos que participaram do programa são, hoje, na fase
adulta, atletas, inclusive em equipes competitivas de alto rendimento.

Direção de Esporte e Cultura
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1- REGRAS GERAIS
O Manual de Regras e Normas do Esporte e Cultura, está disponível no site do Colégio
(www.colegioeduardogomes.com.br).

a) Educação Física
As aulas de Educação Física são obrigatórias para todos os alunos regularmente
matriculados na instituição de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Com o Novo Ensino Médio, os alunos da 1ª série poderão optar por uma aula de
Educação Física ou uma modalidade de sua preferência. Os alunos de 2ª e 3ª séries deverão
optar por qualquer modalidade esportiva e/ou cultural, em substituição às aulas de Educação
Física.

b) Esportes e Atividades Culturais
o O estudante pode optar por, no máximo, 3 (três) modalidades esportivas, sejam elas
coletivas ou individuais.
o O estudante pode optar por, no máximo, 1 (uma) modalidade cultural.
o Aulas de Música - o uso de instrumento musical é necessário e obrigatório a partir da 3ª
aula do ano letivo. Sem ele, o estudante não poderá participar das aulas.

c) Aula extra de Natação
O estudante que, por solicitação médica, pleitear mais uma aula de Natação por semana pagará o valor
mensal de R$ 80,00. Essas solicitações só serão atendidas se houver vagas. O requerimento de aula
extra de Natação encontra-se na Recepção do Colégio. Preencher e entregar juntamente com a
solicitação médica.

d) Atrasos, faltas e justificativas
o Atrasos - A tolerância aos atrasos para as atividades esportivas é de cinco (5) minutos, no
início das aulas. Após o prazo de tolerância, não será permitida a participação do estudante
na atividade, salvo haja justificativa junto à Direção de Esporte.
o Faltas - O estudante inscrito em atividade esportiva e/ou cultural não poderá exceder 3
(três) faltas consecutivas ou 06 (seis) faltas intercaladas durante o ano. Caso isso aconteça, o
estudante perderá a vaga. As faltas só serão justificadas mediante apresentação de atestado
médico, em até dois dias após a data do atestado, pelos pais (ou responsável) do
estudante, via e-mail, ClassApp ou Planner. NÃO SERÃO ACEITAS JUSTIFICATIVAS
VERBAIS.
o Quando o estudante iniciar aulas de apoio, o responsável deverá comunicar ao Dep. de
Esporte, por e-mail, para que a vaga na modalidade esportiva ou cultural fique
reservada. Quando o estudante for liberado dessas aulas, o responsável deverá
comunicar novamente ao Dep. de Esporte, por e-mail, para que o estudante possa
reiniciar suas atividades esportivas.
o Atestado de dispensa médica: para afastamento das atividades de Educação Física e/ou
esporte, deve ser encaminhado à Recepção do Colégio, até o início das atividades físicas.
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Sempre que o estudante, por motivo de saúde, ficar afastado, deverá trazer atestado médico.
Se o afastamento for por tempo indeterminado, deverá trazer atestado médico com a
liberação para as atividades escolares, ao final do período de afastamento.
o Atestado de Trabalho: serão aceitos atestados para maiores de 14 anos, devendo constar
nome do empregador com firma reconhecida e horário de trabalho. Deve ser encaminhado à
Direção de Esporte, até o início das atividades físicas.

• Importante saber
o Providenciar mala auxiliar para o uniforme de esporte (principalmente para Natação).
o Em virtude do racionamento de água, os estudantes de Natação não poderão tomar banho.
Só poderão utilizar a ducha da piscina.
o Para atividades com horário próximo às refeições, mandar alimentos leves (por exemplo:
barrinha de cereal, frutas).
o Providenciar garrafinha de água para uso nas atividades esportivas.
o Nas atividades esportivas e nas aulas de Ed. Física, o uso do cabelo preso é obrigatório.
o Se o estudante não estiver com o material necessário, poderá apenas assistir à aula.
o Identifique os pertences dos estudantes (uniforme, squeeze, objetos de uso pessoal,
apostilas, materiais etc.).
o Saída das atividades esportivas: a liberação dos estudantes das modalidades esportivas darse-á, no mínimo, após 15 minutos do término da aula.
Obs.: O Colégio não se responsabiliza por objetos, roupas, aparelhos eletrônicos etc. perdidos.
Sugerimos que identifiquem tudo, colocando o nome do estudante em uniformes, toalhas e objetos.

e) Remanejamento de horário

O período de remanejamento é de 15 a 18 de fevereiro de 2022.
o Após o remanejamento, infelizmente não será possível retornar à atividade anterior.
o Para as modalidades Teatro, Xadrez e Música, não haverá remanejamento.
o Não haverá remanejamento para Treinamentos.

f) Troca e inclusão de modalidade
Após o prazo das inscrições, no início do ano, não será permitido trocar ou incluir
qualquer modalidade. Haverá um período, entre 15/06/2022 e 30/06/2022, para essas
solicitações, que deverão ser feitas na Recepção do Colégio, mediante o pagamento da taxa
de R$ 50,00 por modalidade.
Essa opção não estará disponível no site. As novas atividades terão início no segundo
semestre, e a troca ou inclusão estará condicionada à existência de vagas.
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2- ACESSO AO SITE - INSCRIÇÕES
Antes de efetuar as inscrições, sugerimos que entre no link MODALIDADES, para visualização de
todas as modalidades e horários, no site www.colegioeduardogomes.com.br/esporte, pois alguns
irão coincidir, e o estudante deverá optar por uma das modalidades.
Obs.: Caso haja necessidade de remanejamento de horário, entre em contato com o Departamento de Esporte, que analisará individualmente e, se possível, remanejará o estudante.

• Inscrições
De 27/01 a 11/02 – As inscrições para as Modalidades Esportivas e Culturais estarão abertas.
Obs.: Não é possível realizar a inscrição pelo smartphone.
Entre no site http://esporte.colegioeduardogomes.com.br/aluno/ e faça seu login. Entre
no link das inscrições e leia atentamente as informações. Aparecerá a tela de inscrição. Quando
concluir o preenchimento, clique no link de impressão, logo abaixo. Imprima-a, pois servirá como
comprovante e deverá ser colada na agenda do estudante, principalmente dos estudantes da Ed. Infantil
e do 1º ano EF, para que as professoras possam encaminhá-los para as atividades corretas.

A partir da Educação Infantil, todas as modalidades esportivas ocorrerão fora do horário
pedagógico, exceto Natação.

• Inscrições do Teatro
Para os estudantes que ingressarão no Nível II, Nível III e Grupo Avançado, as inscrições ocorrerão
mediante convite feito pelos professores e com autorização dos pais. Os convites seguirão com dias e
horários estipulados pelos professores.
Para os estudantes que iniciarão na atividade, as inscrições serão feitas no site, assim como as
das modalidades esportivas.

• Login e senha de acesso ao site
O acesso ao Painel Esportivo do Aluno é feito através de Login (CGM) e senha
(http://esporte.colegioeduardogomes.com.br/aluno/). Os pais dos estudantes novos (2022)
receberão essas informações por e-mail, no dia 21/01/2022. Os pais cujos filhos estudaram no EG,
em 2021, já possuem login e senha e RECEBERÃO A MESMA SENHA NOVAMENTE, POR E-MAIL,
PARA CONFIRMAÇÃO, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DAS SENHAS JÁ INFORMADAS.

• Início das aulas
Início efetivo das aulas esportivas e culturais – 14/02/2022. Os estudantes deverão estar inscritos
e com o exame médico em dia.

o Não é obrigatório realizar o exame médico no Colégio. O estudante poderá trazer um
atestado de seu médico particular até 11/02.

o Exame médico físico e dermatológico – dias 03,04,07,10 e plantão no dia 11/02 (manhã e
tarde) – exame médico para todos os estudantes.
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o Exame médico dermatológico (semestral) – aproximadamente em agosto (aguardar
confirmação), apenas para os alunos de Natação, Judô e Ginástica Artística.

o Atestado Médico: Não se permite a participação dos estudantes nas atividades esportivas
nem nas aulas de Educação Física sem a realização do exame médico. Caso não o faça no
Colégio, o estudante deverá trazer atestado médico físico e dermatológico, como apto
para as atividades físicas, de seu médico particular.

o O uso do uniforme será obrigatório a partir do dia 14 de março de 2022. Favor
providenciar, com antecedência, nas confecções.
•

ATENÇÃO

As inscrições para as modalidades esportivas e culturais devem alcançar um número mínimo de
15 estudantes, para que se forme cada turma.
Há limite de vagas para as modalidades culturais, Tênis de Mesa e Xadrez. Quando o limite se
esgotar, aparecerá uma mensagem na tela, com o aviso de que o estudante está em LISTA DE
ESPERA.
Haverá opção de se manter em espera ou escolher outra modalidade. Caso opte por ficar em
lista de espera, deverá aguardar o contato do Departamento de Esporte.
No início do ano, a opção de esporte não é automática. Para continuar na modalidade, o estudante
deverá inscrever-se novamente, inclusive os estudantes de treinamento, que são reavaliados.
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3 - MODALIDADES ESPORTIVAS
•
•
•
•

BASQUETE (do 3º ano ao EM)
DANÇA (do Nível I ao EM)
STREET DANCE (do 2º ano ao EM)
FUTSAL MASC. (do 6º ano ao EM)

•
•

FUTSAL MASC./FEM. (do Nível I ao 5º ano)
Do Nível II ao 5º ano, as turmas serão mistas, ou seja, compostas por meninos e meninas. É de
responsabilidade dos pais a opção pelo Futsal misto. Para alunas do 6º ano ao Ensino
Médio, a inscrição deverá ser realizada direto no Departamento de Esporte, durante o período
de inscrições. As turmas deverão ser formadas por, no mínimo, 20 alunas, caso contrário,
serão suprimidas. Durante o ano letivo, se houver diminuição para número inferior a 10
alunas, a turma será suprimida.

•

•

GINÁSTICA ARTÍSTICA (do Nível I ao 6º ano)
o É uma modalidade para meninos e meninas, composta dos seguintes aparelhos:
solo, barra, trave de equilíbrio, salto sobre a mesa, argolas e cavalo com alças.
Seus praticantes aprendem a fazer cambalhota, estrela, ponte, vela, parada de
mãos e muito mais, além da vivência nos demais aparelhos.
HANDEBOL (do 3º ano ao EM)

•
•
•
•

JUDÔ (do Nível I ao EM)
NATAÇÃO (do Nível I ao EM)
TÊNIS DE MESA (do 2º ao EM) – Atenção, VAGAS LIMITADAS!
VOLEIBOL (do 3º ano ao EM)

•

XADREZ/DAMAS (do 6º ano ao EM) Atenção, VAGAS LIMITADAS!
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4- MODALIDADES CULTURAIS
•

VIOLÃO (do 6º ano ao EM) – Atenção, VAGAS LIMITADAS!
o Obs.: A partir da 3ª aula, o uso do instrumento é obrigatório. Sem ele, o estudante não
poderá participar da aula.

•

CANTO MODERNO (do 6ºano ao EM.) Atenção, VAGAS LIMITADAS!

•

TEATRO (do 5° ano ao EM) – Atenção, VAGAS LIMITADAS!

•

TEATRO KIDS (Integral – mediante convite do professor da modalidade)

•

XADREZ/DAMAS (do 1º ao 5º ano) Atenção, VAGAS LIMITADAS!

As turmas deverão ser formadas por, no mínimo, 15 estudantes, caso contrário serão
suprimidas.

Acesso ao Pré-Treinamento e ao Treinamento
Todos os alunos estarão habilitados a participar dos pré-treinamentos e treinamentos, desde
que seja por meio de seletivas, individuais ou coletivas. O convite para a seletiva será feito pelo
professor da modalidade, de maneira formal ou informal, para análise técnica.
Uniformes Esportivos

Uniforme esportivo – Obrigatório a partir de 14/03/2022.

o Dança - FEM – collant/maiô azul-marinho, saia azul ou short azul do Colégio, meia-calça
e sapatilha cor-de-rosa. Do 4º ano em diante, collant/maiô azul-marinho ou camiseta do
Colégio, short ou calça legging do Colégio e sapatilha cor-de-rosa. MASC – Camiseta e
short do Colégio.
o Natação - Maiô/sunga azul-marinho (sem detalhes) e touca do Colégio, óculos, roupão,
toalha e chinelos. Obs.: Os estudantes da Ed. Infantil ao 1º ano poderão utilizar camiseta
térmica azul-marinho (sem detalhes).
o G. Artística - FEM – Short e blusinha em lycra ou short e collant/maiô azul-marinho (sem
detalhes) / MASC – Short em helanca e camiseta regata do Colégio.
o Futsal – MASC/FEM – Short ou bermuda e camiseta do Colégio, meião azul-marinho,
caneleiras e tênis para Futsal (solado liso).
o Judô - MISTO - Quimono branco e chinelos.
o Street Dance, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Basquete - MISTO - (Camiseta, short
ou bermuda do Colégio e tênis).
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• Confecções
® Malharia Marabá (Uniformes de dança)
Rua Silva Bueno, 58 – Ipiranga, SCSul – SP – Telefone: (11) 2884-4000
® Liberty (Todos os uniformes, menos short e blusinha em lycra.)
Rua Major Carlo Del Prete, 1.141 - Santo Antônio, SCSul - SP - Telefone: (11) 4229-5794
® Conical (Todos os uniformes, camiseta térmica azul-marinho, menos meião.)
Rua Oswaldo Cruz, 122 - Santa Paula, SCSul - SP - Telefone: (11) 4224-4989 e (11) 9.9300-3167
WhatsApp
® Acqua Dovers (Uniformes de natação)
Av. Álvaro Guimarães, 662 - Planalto, SBC - SP - Telefone:(11) 4341-6456
® Eduardo (apenas quimono de judô) Telefone: (11) 9.9788-7840
® Fouetté (Uniforme de dança, ginástica artística e natação)
Rua Lino Jardim, 580 – Vila Bastos - Santo André – SP – Telefone: (11) 3593-2895 ou (11) 98166-1403
® Vadinho Esportes (Meião azul-marinho e caneleira)
F.R. Vieira de Carvalho, 178 – Nova Gerti – São Caetano do Sul – Telefone: (11) 4232-4111 ou
(11) 9.8295-9097.
® Chalana Uniformes (Uniforme escolar)
Rua Taipas, 124 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul – SP - Telefone: (11) 4221-6202 e (11)
94223-0735
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5- EVENTOS ESPORTIVOS E
CULTURAIS
Quando participamos de apresentações esportivas e/ou culturais, às vezes, temos a
impressão (ou a opinião) de que se trata apenas de um evento de caráter lúdico, sem viés de
performance.
Planejar é o segredo do sucesso, por isso solicitamos que os Senhores cumpram sempre os
prazos para encaminhar autorizações, quando houver apresentações e/ou eventos internos e
externos.
Os valores das taxas de inscrição para apresentações, campeonatos e/ou festivais devem
ser encaminhados junto com a autorização, na data estabelecida.
Em alguns casos, haverá dois prazos. No primeiro, haverá um desconto, conforme esteja
especificado no comunicado enviado. Após a data-limite, os pagamentos não serão mais aceitos.
Todas as autorizações (e pagamentos) para eventos esportivos e culturais devem ser
entregues na Recepção do Departamento de Esporte e Cultura.

6 - ATIVIDADEs PARA PAIS
•

HIDROGINÁSTICA

•

NATAÇÃO

•

VOLEIBOL

Informações na Recepção do Colégio – Telefone: (11) 4229-2919.
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7 -ESCOLA DE ATLETAS DO COLÉGIO
EDUARDO GOMES
A Escola de Atletas EG é um programa de estímulo à prática de esporte de TLP
(Treinamento de Longo Prazo) para estudantes do Colégio e da comunidade, visando à detecção
de talentos esportivos e à busca de excelência técnica.
A participação no Treinamento Esportivo é uma excelente forma de contribuição para o
crescimento individual e social, uma vez que age como instrumento de transformação, pois
proporciona o desenvolvimento de liderança, estratégia em equipe, empatia, senso de coletividade,
disciplina, solidariedade e fair play.
• OBJETIVO
Planejar a participação sistematizada em diferentes etapas de treinamento, a fim de realizar
a formação esportiva de crianças e jovens para o esporte de rendimento, ou para a prática do
esporte participativo.
•

METAS

•

Reduzir a depressão entre crianças e adolescentes.

•

Melhorar a concentração

Com treinamento aeróbio e muscular.

•

Evitar o estresse

Com técnicas específicas.

•

Formação das equipes competitivas do Colégio Eduardo Gomes.

PROCESSO DE FORMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS
1. DETERMINAÇÃO
ü Observar e discutir teorias que resultem na identificação de características de
pessoas com talento esportivo.
ü Previsão fundamentada no mais alto sucesso individual, possível de ser alcançado
em uma modalidade.
2. PROGNÓSTICO
ü Evidenciar se o estudante possui atributos, nível de aprendizagem, treinabilidade e
maturidade necessários para apresentar um desempenho de excelência.
ü Conhecimentos gerais sobre diferentes aspectos do desenvolvimento humano.
3. DETECÇÃO
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ü Possibilidade de efetuar um treinamento de longo prazo para a criança ou o
adolescente, que evidencie atributos e capacidades para fazer parte de uma
população de atletas de excelência.
ü Fomentar e massificar o esporte, com o objetivo de admissão em um Programa de
Formação Esportiva Geral.

4. SELEÇÃO
ü Após a detecção, estabelecer treinamento com mais frequência – 2 ou 3 vezes por
semana.
ü Conjunto de ações que permitam efetuar um treinamento em curto e longo prazos,
para um indivíduo situado em um grupo de atletas.
5. CRITÉRIOS PARA INGRESSO
ü O estudante ou atleta deverá obedecer às seguintes orientações e exigências:
o ser indicado pelo professor ou treinador e passar por seletiva;
o apresentar rendimento pedagógico satisfatório;
o ser aprovado em testes de aptidão física (força explosiva, velocidade e
agilidade, ligados ao desempenho esportivo – habilidades atléticas
desenvolvidas pelo professor ou treinador).
6. PROMOÇÃO
ü Estabelecer procedimentos de treinamento, respeitando as faixas etárias e os níveis
técnicos.
7. TREINAMENTO DE LONGO PRAZO – TLP
Tem como processo principal a formação esportiva.
No esporte, é necessária a fundamentação metodológica que possibilite organizar,
adequadamente, o treinamento a fim de que se atinjam os objetivos e metas.
Plano de ação
ü Pré-treinamento – Processo geral de treinamento das capacidades coordenativas.
ü Treinamento 1 – Processo de treinamento prolongado e dividido em níveis de
treinamento
§ Nível de desempenho
§ Participação bem-sucedida
ü Treinamento 2
§ Alta performance
§ Técnica desportiva

10

SUPORTE DE ESPECIALISTAS
•

•

•

Fisioterapia Esportiva
É focada na prevenção e recuperação de atletas (do Colégio e da comunidade) que
participam da Escola de Atletas EG.
o Objetivo
o Prevenção de lesões e reeducação funcional dos gestos esportivos, com foco no
melhor desempenho da atividade física.
Psicologia Esportiva
Visa a melhorar o desempenho esportivo ou a qualidade da experiência da atividade física,
ajudando atletas e praticantes a controlar suas emoções, seus pensamentos, sua ansiedade,
agressividade e a relação com os companheiros de equipe.
Objetivos
o Otimizar o rendimento
o Promover bem-estar psicológico
o Educação e formação
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