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ORIENTADORES 

 

1. Na chegada 06h30 já pegar: Pasta com tabela de jogos, nome dos integrantes 

da equipe e quadro tático + Pulseiras com nome da equipe + Jogo de colete. 

2. Verificar na tabela os jogos (horário, quadra etc). 

3. Na chegada das crianças os orientadores estarão em quadra em seus lugares 

para recebe-las, colocar coletes e conversar um pouco com todas sobre o 

evento. 

4. Informar que terá desfile, hino nacional, cada equipe jogará 3 vezes e que todos 

deverão participar do concurso do mascote e ir ao menos 1 vez na oficina de 

Jogos e Brincadeiras. 

5. No desfile inicial das equipes acompanhar a equipe até o lugar correto na 

quadra (indicado pelos delegados momentos antes da entrada). 

6. Antes das partidas estar ao menos 5 minutos antes do lado de fora da quadra 

de jogo. 

7. Acompanhar as crianças tanto no concurso do mascote quando na oficina de 

jogos e brincadeiras (se uma ou outra estiver muita cheia prefira a que está mais 

vazia ok?) 

8. No caso das crianças precisarem ir ao banheiro peçam imediatamente para que 

um dos familiares o acompanhe. NUNCA entre no vestiário com as crianças. 

9. Durante os jogos atue pedagogicamente, sempre seguindo os seguintes 

aspectos: 

• Verifique se todos estão com tênis amarrados (2 nós no laço); 

• Verificar se todos estão hidratados; 

• Informar e ensinar a entrada na quadra ao menos no 1° jogo (gráfico na 

próxima página): 
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• Antes e durante o jogo instrua as crianças a passarem bola e darem 

oportunidade à todos de jogar. 

• Identifique que gosta de ser goleiro, mas também incentive todos a 

revezarem na posição. 

• O sistema de defesa durante o festival será o individual. 

• Fundamentos técnicos podem ser corrigidos, mas com calma, 

lembrem que eles estão aprendendo. 

• Deixe bem claro para não reclamar do goleiro quando tomar gol e 

para dar a saída de jogo rápido no centro da quadra. 

• Ao final do jogo exalte os acertos e tente evitar frustrações, sendo 

positivo e incentivando a melhorar a cada partida. 

• Ao final de cada partida as crianças e orientadores devem se 

cumprimentar. 

10.  No final das atividades (11h20) reúna sua equipe nas laterais do ginásio (lado 

oposto da arquibancada) para iniciar a cerimônia de premiação. 

11. Acompanhe os alunos durante a cerimônia e cumpra o protocolo que os 

delegados estipularem. 

12. Ao receber as medalhas os alunos poderão também tirar foto e pegar autógrafo 

do atleta cubano Carlito da UNIP/São Bernardo, que estará em quadra para dar 

atenção para as crianças. 

13. Finalizado o cerimonial, recolha os coletes e pastas. 

14. Qualquer dúvida ou problema avisar primeiramente a Professora Letícia Ciriaco 

(assistente da direção). 


