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São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, informa as 

seguintes erratas referentes ao Regulamento do JEESP- Paralímpico 

2020. 

 

A presente ERRATA é ora levado a efeito, para retificar parcialmente a  

Portaria Conjunta  G-CEL-SESP/G-COPED-SEDUC/G-SEDPCD/G-CEETEPS-SDECTI, de 

00/00/000 - JEESP – PARTE – 2 / SEGMENTO DO PARADESPORTO.  

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO JEESP PARALÍMPICO torna público, para 

conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um erro no 

Regulamento, cabendo as seguintes correções: 

 

 

Onde se lê: 

 

Artigo 268 - Poderão participar dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo  

os alunos do gênero masculino e feminino, como deficiência física, visual e 

intelectual, com idade mínima de 12 anos (nascidos em 2008) e máxima de 

18 anos (nascidos em 2002), de acordo com as modalidades descritas no 

Regulamento Específico das Modalidades, e que estejam regularmente 

matriculados e frequentando escolas do Ensino Fundamental, Médio ou 

Especial da Rede Pública ou Particular do Estado, com reconhecimento do 

Ministério da Educação.  

 

Leia-se: 

 

Artigo 268 - Poderão participar dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo  

os alunos do gênero masculino e feminino, como deficiência física, visual e 

intelectual, com idade mínima de 11 anos (nascidos em 2007) e máxima 

de 18 anos (nascidos em 2002), de acordo com as modalidades descritas no 

Regulamento Específico das Modalidades, e que estejam regularmente 

matriculados e frequentando escolas do Ensino Fundamental, Médio ou 

Especial da Rede Pública ou Particular do Estado, com reconhecimento do 

Ministério da Educação.  
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Onde se lê: 

 

Artigo 278 - O professor/técnico também deverá se inscrever no site e 

apresentar um dos documentos descritos abaixo: 

a) Acessar o Link- descrito no item Inscrições Gerais 

b) Carteira de Identidade – RG Original; 

c) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (com validade); 

A documentação solicitada no Artigo acima deve ser anexada ao formulário 

de inscrição, identificando o nome como o exemplo abaixo, caso os 

documentos não sejam anexadas a inscrição não será efetivada. 

NOME_DO_DOCUMENTO_NOME_DO_ALUNO 

EX: CPF_MARCOS_SANTOS 

 

Leia-se: 

 

Artigo 278 - O professor/técnico também deverá se inscrever no site e 

apresentar um dos documentos descritos abaixo: 

a) Acessar o Link- descrito no item Inscrições Gerais 

b) Carteira de Identidade – RG Original, Passaporte ou Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE (com validade); 

c) Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades dos 

Participantes 

A documentação solicitada no Artigo acima está disponivel no link abaixo 

e deve ser anexada ao formulário de inscrição, identificando o nome como o 

exemplo a seguir, caso os documentos não sejam anexadas a inscrição não 

será efetivada. 

 

NOME_DO_DOCUMENTO_NOME_DO_ALUNO 

EX: CPF_MARCOS_SANTOS 

 

Modelo de TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

DOS PARTICIPANTES disponível no link abaixo: 

 

https://drive.google.com/open?id=1qsNZ1vBp8iNKGTaC0u88VQjud

I4loK54 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qsNZ1vBp8iNKGTaC0u88VQjudI4loK54
https://drive.google.com/open?id=1qsNZ1vBp8iNKGTaC0u88VQjudI4loK54
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Onde se lê: 

 

Artigo 291   

1- Inscrição Geral 

A inscrição deverá seguir os procedimentos abaixo: 

a) Acessar o Link: 

https://forms.gle/mPLK9RmMgo5SgEow5 - para atletas e 

goleiros; 

b) Período de inscrição de 01/03/2020 a 31/03/2020 as 

18 horas;  

c) Preencher todos as caixas de preenchimento, 

obrigatoriamente,  

d) Enviar os documentos e Formulários de Classificação 

dentro dos prazos estipulados de acordo com cada deficiência;  

e) Anexar uma foto de rosto com fundo branco para compor 

o crachá, é expressamente proibido fotos, com boné, chapéu ou 

óculos de sol;  

f) Anexar cópia legível do RG do atleta; 

g) Baixar o Arquivo: Autorização de Viagem, preencher e o 

responsável assinar; 

h) Baixar o Arquivo: Autorização de Hospedagem, 

preencher e o responsável assinar; 

i) Baixar o Arquivo: Autorização de Uso de Imagem, preencher e 

o responsável assinar; 

j) Receber o e-mail de Confirmação (somente com o 

recebimento deste e-mail ficará concluída a Inscrição Geral do 

atleta); 

k) Solicitar a Escola o Comprovante de matrícula e anexar 

ao formulário de inscrição. 

 

Leia-se: 

 

Artigo 291   

2- Inscrição Geral 

A inscrição deverá seguir os procedimentos abaixo: 

a) Acessar o Link: https://forms.gle/mPLK9RmMgo5SgEow5 - para 

atletas e goleiros; 

b) Período de inscrição de 01/03/2020 a 31/03/2020 as 18 

horas;  

c) Preencher todos as caixas de preenchimento, obrigatoriamente,  

d) Enviar os documentos e Formularios de Classificação dentro dos 

prazos estipulados de acordo com cada deficiência;  

https://forms.gle/mPLK9RmMgo5SgEow5
https://forms.gle/mPLK9RmMgo5SgEow5
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Disponivel no Link: 

https://drive.google.com/open?id=1EmpjS5sgJyw_ZwU_W0JH4

I5QNeAqJ7t0 

e) Anexar uma foto de rosto com fundo branco para compor o 

crachá, é expressamente proibido fotos, com boné, chapéu ou óculos 

de sol;  

f) Anexar copia legivel do RG e CPF do atleta; 

g) Baixar o Arquivo: Autorização de Viagem e Hospedagem 

para menor de idade, preencher e o responsável assinar; 

h) Baixar o Arquivo: Termo de Cessão de Direitos e 

responsabilidades dos participantes, preencher e o responsável 

assinar; 

i) Receber o e-mail de Confirmação (somente com o recebimento 

deste e-mail ficará concluída a Inscrição Geral do atleta); 

j) Solicitar a Escola o Comprovante de matrícula e anexar ao 

formulário de inscrição. 

 

Modelo de Arquivos disponiveis nos Links abaixo: 

● Termo de Cessão de Direitos e responsabilidades dos 

participantes: 

https://drive.google.com/open?id=1ndBoOsod156du7Aeayj4

5kBkZ4ZqKYma  

● Autorização de Viagem e Hospedagem para menor de idade: 

https://drive.google.com/open?id=1GFTCKrV5p1l6FaNn_5oh

FEXjURDgiP57           

 

 

Onde se lê: 

 

Artigo 318 – As provas a serem realizadas são as seguintes: 

 

Sub14 – Masculino e Feminino – 12 e 13 anos 

https://drive.google.com/open?id=1GFTCKrV5p1l6FaNn_5ohFEXjURDgiP57
https://drive.google.com/open?id=1GFTCKrV5p1l6FaNn_5ohFEXjURDgiP57
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Leia-se: 

 

Artigo 318 – As provas a serem realizadas são as seguintes: 

 

Sub14 – Masculino e Feminino – 11 a 13 anos 

 
 

 

Onde se lê: 

 

Artigo 321 – Para definição da equipe que irá representar a delegação de 

São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2020, serão utilizados os seguintes 

critério: 

§ 1º -Os atletas selecionados terão que cumprir o maior número de critérios, 

sendo eles: 

a) Atletas com o melhor ITC. 

b) Atletas com Classificação confirmada 
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c) O Atleta que disputou o maior número de provas da modalidade no 

JEESP 

d) Disputa de prova oficial de acordo com as regras de as regras 

2019-2020 do World Para Athletics. 

e) Inscrição dentro do prazo 

§ 2º -Será de responsabilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Estado de São Paulo, a definição dos Staffs que irão 

compor a Delegação de São Paulo. 

 

Leia-se: 

 

Artigo 321 – Para definição da equipe que irá representar a delegação de 

São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2020, serão utilizados os seguintes 

critério: 

§ 1º -Os atletas selecionados terão que cumprir o maior número de critérios, 

sendo eles: 

a) Atletas com o melhor ITC. 

b) Atletas com Classificação confirmada 

c) O Atleta que disputou o maior número de provas da modalidade no 

JEESP 

d) Disputa de prova oficial de acordo com as regras de as regras 

2019-2020 do World Para Athletics. 

e) Inscrição dentro do prazo. 

f) Diante do numero de competidores em disputa e número de 

vagas por gênero e classe para as Paralimpiadas Escolares 

2020, ficará a critério da comissão Técnica analisar os 

melhores ITC´s por classe e gênero para uma convocação 

final. 

§ 2º -Será de responsabilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Estado de São Paulo, a definição dos Staffs que irão 

compor a Delegação de São Paulo. 

 

 

Onde se lê: 

 

 

Artigo 377 - Os alunos deverão ser inscritos conforme quadro de categoria 

e peso abaixo: 

Categoria A Individual: alunos nascidos em 2007, 2008 e 2009.  
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 Categoria B Individual: alunos nascidos em 2003, 2004 e 2005 

 
 

 

 

Leia-se: 

 

Artigo 377 - Os alunos deverão ser inscritos conforme quadro de categoria 

e peso abaixo: 

Categoria A Individual: alunos nascidos em 2007, 2008 e 2009.  

 

 Categoria B Individual: alunos nascidos em 2003, 2004, 2005 e 2006 

 
 

 

Onde se lê: 
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Artigo 388 - As provas do programa para as Categorias A e B são as 

seguintes:  

§ 1º - As provas de 25 metros dos quatro estilos e a prova dos 75 metros 

Medley não valerão para concessão da “Bolsa Atleta” concedida pelo 

Ministério do Esporte.  

§ 2º- Os atletas inscritos da Categoria A nas provas de 25 metros (4 estilos) 

e 75 metros (Medley) não poderão participar das provas de 50 metros (4 

estilos) e 150 metros (Medley), cabendo a mesma decisão para os atletas 

inscritos da Categoria B que nadarem as provas de 50 metros (4 estilos) e 

150 metros (Medley), que não poderão participar das provas de 25 metros 

(4 estilos) e 75 metros (Medley). 

 

 

 

 

 

Categoria A - Masculino e Feminino – De 12 a 14 anos 

 

Categoria B - Masculino e Feminino – De 15 a 17 anos 
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§ 3º -Os cartões de nado, serão gerados a partir das provas indicadas na 

Inscrição Esportiva, podendo assim ser alteradas no congresso técnico, em 

decorrência de mudança na classificação do atleta. Ele se caracteriza como 

um documento oficial, onde a arbitragem irá marcar os tempos oficiais dos 

atletas. 

§ 4º -Todas as provas ocorrerão em final direta por tempo, não sendo 

realizadas séries finais.  

§ 5º - Não haverá agrupamento de classes. As provas oferecidas e não 

abertas (aquelas que tiverem menos que 03 atletas inscritos) conforme o 

Regulamento Geral, serão premiadas com medalhas.  

§ 6º - As provas serão realizadas nos horários e locais determinados pela 

Comissão Organizadora, atrasos não são tolerados, todos devem estar com 

antecedência 15 minutos na Câmara de Chamada. 

 

Leia-se: 

 

Artigo 388 - As provas do programa para as Categorias A e B são as 

seguintes:  

§ 1º - As provas de 25 metros dos quatro estilos e a prova dos 75 metros 

Medley não valerão para concessão da “Bolsa Atleta” concedida pelo 

Ministério do Esporte.  

§ 2º- Os atletas inscritos da Categoria A nas provas de 25 metros (4 estilos) 

e 75 metros (Medley) não poderão participar das provas de 50 metros (4 

estilos) e 150 metros (Medley), cabendo a mesma decisão para os atletas 

inscritos da Categoria B que nadarem as provas de 50 metros (4 estilos) e 

150 metros (Medley), que não poderão participar das provas de 25 metros 

(4 estilos) e 75 metros (Medley). 

 

Categoria A - Masculino e Feminino – De 11 a 13 anos 
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Categoria B - Masculino e Feminino – De 14 a 17 anos 

 
§ 3º -Os cartões de nado, serão gerados a partir das provas indicadas na 

Inscrição Esportiva, podendo assim ser alteradas no congresso técnico, em 

decorrência de mudança na classificação do atleta. Ele se caracteriza como 

um documento oficial, onde a arbitragem irá marcar os tempos oficiais dos 

atletas. 

§ 4º -Todas as provas ocorrerão em final direta por tempo, não sendo 

realizadas séries finais.  

§ 5º - Não haverá agrupamento de classes. As provas oferecidas e não 

abertas (aquelas que tiverem menos que 03 atletas inscritos) conforme o 

Regulamento Geral, serão premiadas com medalhas.  

§ 6º - As provas serão realizadas nos horários e locais determinados pela 

Comissão Organizadora, atrasos não são tolerados, todos devem estar com 

antecedência 15 minutos na Câmara de Chamada. 
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Caso haja novas erratas iremos publicar no Site da  

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

 

Assessoria de Paradesporto 

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/abertas-inscricoes-de-alunos-com-deficiencia-para-jogos-escolares-2020

