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OBJETIVO GERAL: 
A Olimpíada das Cores tem como principal objetivo integrar todas as unidades da escola, proporcionando aos 

alunos momentos de diversão e lazer, interligados a todos os fatores culturais que envolvem o evento. As tarefas visam 

promover a solidariedade, a prática esportiva, a integração entre alunos, família e escola e a promoção da cultura, 

resgatando e registrando momentos ímpares para ampliar nosso acervo de histórias. 

 

DIVISÃO DE TURMAS E CORES 

AMARELO AZUL BRANCO PRETO 

J11 J22 J12 Educação 

Infantil J21 J31 J32 

51 52 53 54 

61 62 63 64 

71 72 73 74 

81 82 83 84 

91 92 93 94 

1M1 2M1 2M2 1M2 

41 42 43 44 

31 32 33 35 

21 22 34 23 

11 12 13 14 

 

  

A pontuação será dividida em níveis, havendo um campeão para cada nível. Os níveis foram distribuídos conforme 

abaixo: 

 mini-mirim - (maternal, Jardim I, Jardim II, Jardim III) 

 mirim - (1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano) 

 infanto-juvenil - (5º ano, 6º ano, 7º ano e 8º ano) 

 juvenil - (9º ano e ensino médio) 

O campeão geral será aquele que tiver mais de um nível vencedor. Poderá haver empate entre todas as 

equipes caso tenhamos um campeão de cada cor, em cada nível.  

A pontuação das equipes dar-se-á através de esportes e jogos, atividade solidária, show de talentos, 

coreografia da festa junina e demais atividades do cronograma. 

 

INSCRIÇÕES 

MINI MIRIM: R$ 5,00 por aluno, taxa única. 

MIRIM, INFANTO-JUVENIL E JUVENIL: R$ 5,00 por atleta em cada modalidade 

 

ESPORTES E JOGOS  
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As inscrições para os esportes e jogos podem ser feitas pelos próprios alunos na secretaria da Escola. O valor 

de cada inscrição será de R$ 5,00 por atleta em cada modalidade. O valor pago é aplicado em premiação e arbitragem. 

As inscrições deverão ser feitas previamente, até o prazo pré estabelecido. Caso o aluno não compareça para 

a realização de alguma atividade, não será possível a devolução do valor da inscrição. 

 

PREMIAÇÃO 

Nas modalidades coletivas, todos os CAMPEÕES recebem medalha de 1° lugar. O campeão geral da 

olimpíada recebe um troféu; 

 Todos os alunos da Educação Infantil e do 1º ao 4º ano, devidamente inscritos, vão receber medalhas de 

participação. 

 

REGULAMENTO DOS JOGOS 

JOGOS COLETIVOS 

1) Não será permitido jogar de calça jeans, sandálias, descalço e/ou outros tipos de acessórios que 

comprometam a integridade física do aluno ou de seus colegas. 

2) As equipes deverão estar nos locais de competição quinze minutos antes de iniciar o seu jogo. 

3) PONTUAÇÃO 

VITÓRIA – 3 PONTOS 

EMPATE – 2 PONTOS 

DERROTA – 1 PONTO 

Em caso de empate no número de pontos, a modalidade será decidida por saldo de gols, menor número de 

cartão recebidos e gols pró. 

 Qualquer atitude antidesportiva será punida com a desqualificação do aluno/atleta do restante das 

olimpíadas.  

4) Dos cartões: 

Cartão amarelo: a equipe do infrator perde 100 pontos  

Cartão vermelho: a equipe do infrator perde 300 pontos  

 

ATENÇÃO: EM TODOS OS ESPORTES SERÃO UTILIZADOS OS CARTÕES, A FIM DE QUE A PUNIÇÃO SEJA 

IGUAL PARA TODOS. 

5) Se a torcida de uma equipe demonstrar comportamento hostil para com o árbitro ou componentes de outra 

equipe, assim como depredar o patrimônio da escola ou das quadras esportivas utilizadas para o evento, esta 

perderá 500 pontos e o seu time não participará dos demais jogos. 

6) Somente alunos do ensino médio e 9º ano podem atuar como técnicos das equipes durante as competições. 

(2 alunos de cada cor). 

7) Será permitido que alunos de séries inferiores participem representando séries posteriores. EX: alunos da 71, 

podem jogar representando 81. O contrário não será permitido. EX: alunos da 81 jogarem representando 71. 

Tal situação só poderá acontecer em caso de número inferior de alunos na turma. 
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Exceção: A turma 64 de 2018 poderá convidar alunos do 7º ano apenas para completar sua equipe, em virtude 

do número reduzido de alunos. 

8) Todos atletas inscritos (presentes) devem jogar no mínimo 5 minutos da partida. Caso não seja cumprida essa 

regra, punição de 500 pontos.  

9)  O tempo de jogo será dividido em dois tempos de 10 minutos. 

10) Pontuação por cada série e modalidade: 

  1º COLOCADO: 3000 PONTOS 

  2º COLOCADO: 2000 PONTOS  

  3º COLOCADO: 1500 PONTOS 

  4º COLOCADO: 1000 PONTOS 

 

 

ATIVIDADES DE ATLETISMO 

1) Para o nível mirim, as inscrições em atividades de atletismo serão limitadas em 10 alunos de cada turma, por 

modalidade. 

2) Para o nível infanto-juvenil, serão limitados em 5 alunos de cada turma, por modalidade. 

3) Para o nível juvenil, serão limitados em 3 alunos de cada turma,  por modalidade. 

4) O aluno poderá se inscrever somente em uma modalidade de atletismo. 

3) O aluno só poderá se inscrever em mais de uma modalidade de atletismo em caso de não haver alunos 

suficientes em outra modalidade.  

4) Pontuação:  

  1º COLOCADO: 3000 PONTOS 

  2º COLOCADO: 2000 PONTOS  

  3º COLOCADO: 1500 PONTOS 

  4º COLOCADO: 1000 PONTOS 

 

MODALIDADES: 

 

MINI-MIRIM 

Estafeta 

Cabo de guerra 

Corrida dos sentados 

Túnel 

Bola ao cesto 

Atividades com os pais (aguarde!) 

 

 

 

 

 MIRIM 

1º ANO: 

Caçador misto; 

Chute à gol; 

Salto em Distância; 

Corrida; 

Arremesso.  

Atividades com os pais (aguarde!) 
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2º ANO: 

Caçador misto; 

Futsal feminino e masculino; 

Salto em Distância; 

Corrida; 

Arremesso. 

Atividades com os pais (aguarde!) 

Soletrando 

 

3º ANO 

Caçador misto;  

Futsal feminino e masculino; 

Salto em distância; 

Corrida; 

Arremesso. 

Atividades com os pais (aguarde!) 

Soletrando 

 

4º ANO 

Caçador misto; 

Futsal feminino e masculino; 

Handebol feminino e masculino 

Salto em distância; 

Corrida; 

Arremesso. 

Atividades com os pais (aguarde!) 

Soletrando 

 

Infanto-Juvenil 

5º ao 8º ANO  

Handebol Feminino e Masculino 

Futsal Feminino e Masculino 

Caçador misto 

Corrida  

Salto em distância 

Arremesso de Peso. 

Atividades com os pais (aguarde!) 

Juvenil 

 9° e Ensino Médio  

Handebol Feminino e Masculino 

Futsal Feminino e Masculino 

Vôlei misto 

Corrida  

Salto em distância 

      Arremesso de Peso 

Atividades com os pais (aguarde!) 
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PROVA SOLIDÁRIA: 

Os alunos da Educação Infantil serão responsáveis pela doação de brinquedos e jogos. 

Os alunos do Fundamental I serão responsáveis pela doação de Fraldas e Leite. 

Os alunos do Fundamental II serão responsáveis pela doação de agasalhos. 

Os alunos do Ensino Médio serão responsáveis pela doação de Livros de Literatura. 

 

Contagem: 

Brinquedos: Número de brinquedos ou jogo. 

Obs: não serão aceitos brinquedos em mau estado ou peças faltando. 

Fralda: Por unidades 

Leite: Quantia de Litros 

Agasalhos: Cada agasalho terá uma pontuação diferente 

Casaco, Moletom, Calça, Camiseta, Camisa e Calçado - 2  

Meias, touca, Luva - 1 

Obs: Não serão aceitas peças em mau estado, sujas, roupas íntimas e peças sem o par. 

Livros: Por quantidade de livros: 

Obs: Não serão aceitos livros em maus estados.  

Pontuação: 

1º COLOCADO:  3000 PONTOS 

2º COLOCADO:  2000 PONTOS 

3º COLOCADO:  1500 PONTOS 

4º COLOCADO: 1000 PONTOS  

 

Posteriormente será divulgado uma data de início e fim das doações. 

FESTA JUNINA 

1) A Festa Junina será realizada no dia 23 de junho. 

2) O resultado final das olimpíadas será divulgado na festa junina. 

3) A coreografia da quadrilha será pontuada. Haverão critérios a serem seguidos: 

Música no máximo 3 min; 

Criatividade; 

Uso de objetos e acessórios pré-estabelecidos; 

Número de alunos (90% da turma). 

4)  É necessário que o predomínio da cor da roupa seja da cor da sua equipe. 

5) Para o Fundamental I, os adiantamentos terão que representar em sua dança: 

1º Ano: Chuva 

2º Ano: Sol 

3º Ano: Vento 

4º Ano: Noite  
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5) Pontuação: 

1º LUGAR: 3000 PONTOS 

2º LUGAR: 2000 PONTOS 

3º LUGAR: 1500 PONTOS 

4º LUGAR: 1000 PONTOS 

 

MOSTRA DE TALENTOS 

A Mostra de Talentos será realizada dia 25 de maio, nas unidades Centro (Anfiteatro) e Laranjal (Ginásio de Esportes) e 

terá apresentações preparadas pelos alunos nas categorias dança, teatro, circo etc. Podem participar os alunos de 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

PONTUAÇÃO: 

As equipes somam pontos de participação como prova cumprida. 

Valor: 2000 

 

SHOW DE TALENTOS 

1) O show de talentos será realizado às 18h30min no anfiteatro da Escola Santa Mônica Unidade Centro, dia 25 de 

maio; 

2) Os alunos deverão fazer uma cena de no máximo 15 minutos do programa "A Grande Família"; 

3) Os personagens devem ser: 

Nome dos participantes                Personagem  

1. 
Pai de aluno (a) Seu Lineu 

2. 
 Mãe de aluno (a) Dona Nenê 

3. 
1ºM/2ºM Bebel 

4. 
1ºM/2ºM Agostinho 

5. 
9º Tuco 

6. 
8º Seu Floriano 

7. 
7º Marilda 

8. 
6º Florianinho 

  9. 
Professor (a) Beiçola 

  10. 
Professor (a) Paulão da regulagem 

  11.  
Professor (a)/ pais de aluno 

(a)  
Dona Abgail 

  12. 
Professor (a)/ pais de aluno 

(a) 
Mendonça 
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PONTUAÇÃO: 

Melhor episódio (aspectos a serem julgados: roteiro, cenário, figurino, 

interpretação, coerência e fidelidade a série A grande Família). 

1º COLOCADO: 3000 pontos 

2º COLOCADO: 2000 pontos 

3º COLOCADO: 1500 pontos 

4º COLOCADO: 1000 pontos 

Ator ou Atriz destaque (será aquele que melhor interpretar o seu papel com trejeitos, falas e figurino). 

Valor : 1500 pontos 

 

Do julgamento: serão julgados por uma equipe de jurados selecionados pela comissão organizadora das Olimpíadas 
das Cores.  
E somente a comissão de jurados caberá avaliar e julgar os critérios de desempate caso isso ocorra. 
 

SHOW DE TALENTOS ALUNOS DO NÍVEL INFANTO – JUVENIL E JUVENIL 
 

Acontecerá no Anfiteatro da escola SM do centro dia 25/05 às 19:30 
Cada nível infanto – juvenil e juvenil, deverá apresentar um número de Dança e um de Música de no 
máximo 5 minutos com o tema família, o número de integrantes fica a cargo das comissões de cada cor. 
 

THE WALKING SM 

A prova “The Walking SM” consiste em uma caminhada temática para marcar o início das competições deste 

ano.  Todos os alunos da Educação Infantil ao ensino médio poderão participar e as famílias também poderão ajudar 

nas provas. Faremos uma caminhada pela orla da Praia do Laranjal, finalizando com a contagem de pontos das tarefas 

e prova surpresa. 

A) A concentração será às 9h30min (no centro da praia, Av. Dr Antônio de Assunção - orla com Av. Rio Grande do Sul); 

B) Tarefas valendo pontuação: 

- Equipe mais numerosa: quanto maior o número de membros presentes na caminhada com predominância da cor 

na roupa.  

PONTUAÇÃO (pontuará de acordo com os números obtidos no momento da prova sendo a relação da pontuação do 

maior número de integrantes para o menor):  

1º- 5000 

2º- 4000 

3º- 3000 

4º - 2000 

- Equipe com mais integrantes fantasiados/caracterizados: a cor com mais integrantes fantasiados ou 

caracterizados ganha mais pontos. Os familiares também podem estar fantasiados e ajudar a cor da sua equipe a 

somar pontos; 

PONTUAÇÃO (pontuará de acordo com os números obtidos no momento da prova sendo a relação da pontuação de 

maior para o menor número de pessoas com caracterização completa para este tipo de prova): Obs.: somente um 

acessório NÃO conta como caracterização/fantasia. 

1º- 3000 
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2º- 2000 

3º- 1500 

4º - 1000 

 

     - Família mais numerosa: quanto mais familiares uma equipe conseguir levar para a The Walking SM, mais pontos 
ganha para a cor que representa. Lembrando que os alunos só podem levar membros da família e comprovar o 
vínculo por meio de documentação;   

 

PONTUAÇÃO (pontuará de acordo com o número de familiares que comprovem através de documento seu parentesco 

no momento da prova sendo a relação da pontuação do maior número de integrantes para o menor):  

1º- 3000 

2º- 2000 

3º- 1500 

4º - 1000 

 
     - Fantasia mais original: cada cor deve escolher um representante fantasiado/caracterizado para concorrer como 

fantasia mais original, sendo um ALUNO de cada nível de ensino:  
 mini-mirim - (este nível conta com os seguintes andamentos: maternal, Jardim I, Jardim II, Jardim III) 

 mirim - (este nível conta com os seguintes andamentos: 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano) 

 infanto-juvenil - (este nível conta com os seguintes andamentos: 5º ano, 6º ano, 7º ano e 8º ano) 

 juvenil - (este nível conta com os seguintes andamentos: 9º ano, 1º médio e 2º médio) 

 

Pontuação por categoria: 

1º- 3000 

2º- 2000 

3º- 1500 

4º - 1000 

     - Apresentação do grito de guerra: cada cor deverá apresentar o grito de guerra que a representa nas Olimpíadas. 
Serão avaliados sincronia, criatividade, participação e animação. O grito de guerra será criado pelos alunos da 
categoria juvenil, que entregará para os demais alunos ensaiarem. 

1º- 3000 

2º- 2000 

3º- 1500 

4º - 1000 

 
     - Apresentação da bandeira: cada equipe deve apresentar a bandeira que a representa nas Olimpíadas. Serão 

avaliados criatividade, acabamento, o uso da cor do time e inovação. A bandeira será confeccionada pelos alunos 
da categoria juvenil. 

1º- 3000 

2º- 2000 

3º- 1500 

4º - 1000 

    
     - Prova surpresa: será revelada no dia! 
 

Todas as ações apresentadas na The Walking SM serão julgadas por uma equipe de jurados selecionados pela 
comissão organizadora das Olimpíadas das Cores.  
E somente a comissão de jurados caberão os critérios de desempate caso isso ocorra. 
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CRONOGRAMA 
PROGRAME-SE! 

 

Data Evento 
18/05 Abertura Olimpíada das Cores 

 
19/05 The Walking SM 

 
25/05 Mostra de Talentos interno (MIRIM) com suas professoras. 

 
25/05 Show de Talentos (Alunos, Pais e Professores)  

Anfiteatro da escola SM – Unidade Centro 
Prova: A grande família – às 18:30 

INFANTO JUVENIL E JUVENIL 
25/05 Show de Talentos Alunos do nível – INFANTO JUVENIL E JUVENIL no Anfiteatro da 

escola SM – Unidade Centro 
Dança e Música 

26/05 Jogos com a família e professores. SAVE THE DATE!!!! 
Manhã – INFANTO-JUVENIL E JUVENIL 

Tarde – MINI MIRIM e MIRIM 
29/05 SOLETRANDO 

ALUNOS MIRIM 
4/06 a 8/06 Semana de Jogos MINI MIRIM e MIRIM 

(jogos interno durante as aulas) 
AGUARDE! Semana de Jogos INFANTO JUVENIL E JUVENIL 

 
13/06 SM SHOW 

Show de conhecimentos gerais 
INFANTO JUVENIL E JUVENIL 

16/06 Olimpíada da Matemática com 
Caça ao Tesouro – INFANTO JUVENIL E JUVENIL 

23/06 Festa Junina 
Encerramento da Olimpíada 

Entrega do troféu  
25/06 Entrega de medalhas aos participantes 

 
 
 

           Novas orientações sobre as provas serão atualizadas em breve. Em caso de dúvida, entre em 
contato através dos canais abaixo: 
 
comunica@escolasantamonica.com.br 
 
 (53) 98126.5656 


