
CARTILHA 2018



CARTILHA DOS JOGOS 

ESPARTA x ATENAS

Evento tradicional do Colégio Lyceu, os Jogos Esparta x Atenas

ocorrem desde o ano de 1993 tendo, portanto, 25 anos de história.

As finalidades e objetivos dos jogos são:

 Promover a formação humana através da prática desportiva; 

 Valorizar  o  caráter  educativo  e  socializador  através  do
desporto;

 Respeitar o coletivo e as diferenças, criando a oportunidade de
demonstrar o aprendizado esportivo adquirido nas atividades
promovidas nas aulas de Educação Física; 

 Integrar  social  e  culturalmente  a  comunidade  Escolar,
fortalecendo o vínculo entre os participantes.

 Fomentar a prática do esporte com fins educativos.

 Possibilitar  a convivência com diferenças culturais,  sociais  e
morais  através  da  prática  desportiva,  a  fim  de  que  os
participantes  percebam  a  realidade  construída
democraticamente a partir de diversos pontos de vista.

 Proporcionar  a  integração  entre  os  alunos,  utilizando  o
desporto como meio de educação, formação moral do cidadão
e desenvolvimento de sua qualidade de vida. 

 Incentivar  a  participação  dos  educandos  nas  realizações
artísticas,  culturais  e  esportivas  estimulando  sua  iniciativa  e
senso de responsabilidade.

 Estimular a participação dos educandos enfatizando a prática
da justiça, do companheirismo, do respeito e da cooperação,
contra o individualismo e a violência.



ORGANIZAÇÃO

A organização dos jogos é de responsabilidade da direção da

escola  e  dos  professores  que  compõem  as  comissões  técnica

esportiva, comissão artístico-cultural, a comissão de arbitragem, e

demais professores da escola.

Para  regulamentar  os  jogos  as  equipes  recebem  cópia  do

regulamento que norteia toda a organização do evento.

PARTICIPAÇÃO

Todos  os  alunos  fazem parte  de  uma das  equipes.  Porém,

participarão  dos  jogos  os  alunos  que  assim  desejarem.  A

participação dos alunos é facultativa e não é considerada atividade

avaliativa.

COMISSÃO

A comissão organizadora das equipes é composta por alunos

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, sendo:

Equipe Esparta Equipe Atenas

Presidente
Natália Mendes

Celular: 99150-0499
Amanda Brasil
Celular: 99916-0157

Vice-presidente Patrick de Lucca M. Lomeu Gabriel Martini
Diretor Esportivo Mateus Maroti Otávio Rondinelli

Diretor Artístico-cultural Malu Miliozzi Iasmin Figueiredo
Lucas Castro Ana Clara Magalhães
Bárbara Baquião Vivian Silva
Pedro Lucas Ana Lígia Bengtson
Sofia Garcia Luana Castelo Branco
Luiz Felipe Viana Ana Tereza Campos
Luiza Roncholeta Manoela Rossi
Diego Dias Ana Luiza Ramalho



ENSAIOS

Todos os ensaios do ensino fundamental I deverão acontecer

nas dependências do colégio em horários que funcionários estarão

presentes (das 7h00 às 19h00). Os horários serão marcados pelas

equipes e informados às famílias através de bilhetes.

CAMISETAS DAS EQUIPES

As equipes confeccionam camisetas de seus times. Os valores

de  venda,  as  encomendas,  e  entrega  das  camisetas  são  de

responsabilidade  das  comissões  organizadoras  das  equipes.  A

compra desta é facultativa. 

TEMA

A cada ano é desenvolvido um tema diferente durante os jogos

nas  modalidades  de  teatro,  poesia  e  dança.  Em  2018  tema

escolhido  pelas  comissões  das  equipes  dos  Jogos  Escolares

Esparta e Atenas 2018 será: RITMOS BRASILEIROS.



PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Data Evento Local Horário

14/05 – segunda-feira Abertura Colégio Lyceu 16h00

15/05 – terça-feira Atividades Esportivas Fund. I – Colégio Lyceu 14h00

16/05 – quarta-feira Atividades Esportivas

Fund. I – Colégio Lyceu 14h00

Fund. II e Médio – Colégio Lyceu e 
Poliesportivo Municipal

7h30m e
14h00

17/05 – quinta-feira Atividades Esportivas

Fund. I – Colégio Lyceu 14h00

Fund. II e Médio – Poliesportivo 
Municipal

7h30m e
14h00

18/05 – sexta-feira Atividades Esportivas Fund. II e Médio – Colégio Lyceu
7h30m e
13h30m

19/05 – sábado
Apresentação de teatro, 
poesia e música.

Poliesportivo do Instituto Federal 
Campus Muzambinho

18h00

20/05 – domingo
Apresentação de dança, 
rainha, mister e 
encerramento.

Poliesportivo do Instituto Federal 
Campus Muzambinho

18h00

Nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 os alunos do Ensino Fundamental I
terão aula normalmente, porém com as intercorrências dos jogos.

Na semana dos Jogos não acontecerão aulas extras.

Nos dias 14, 15, e 16 os alunos do Ensino Fundamental II e Médio
terão aula normalmente. Já nos dias 17 e 18 acontecerão somente
as modalidades esportivas e culturais dos jogos.

*A programação pode sofrer alterações que serão
informadas com antecedência às famílias.


