
Realização: Departamento de Esportes Mafra Secretaria de Educação/ Escola São Lourenço/ UnC - Campus Mafra 

 

1º FESTIVAL DE ATLETISMO 2021 

 

 Cada escola poderá inscrever no máximo dois (2) alunos-atletas em cada prova e mais o revezamento 4x100 masc e 

fem , nas categorias 13 e 14 anos e 15 e 16 anos. 

No momento da competição vai acontecer uma prova de pista e outra de campo ao mesmo tempo. 

Será 4 tentativas nas provas de lançamento da pelota, arremesso de peso e salto em distância 

Arremesso de peso masc: 4 kg 

Arremesso de peso Fem : 3 kg 

Salto em Distância nas categorias de 12 anos, salto livre, no demais salto da tabua. 

Na prova dos 80 metros haverá semifinal, classificado os 6 melhores tempos para a final,nas demais provas final por 

tempo. 

 

Provas do atletismo 

 

Provas 1º 
ao 
5º 

11 e 12 
anos 

13 e 14 
anos 

15 e 
16 
anos 

15 e 16 
anos 
D.I 

1º,2º, 3º 
4º e 5º 
D.I 

1º ao 5º 
D.F 

11 e12 
D.I 

13 e 
14 
D.I 

 
11 A 14 
D.F 

50 m      x x      x 

80 m x x x x x   x x  

150 m x x x x       

800 m  x x x       

L.Pelota x x    x x x x     x 

Distância x x x x x x  x x  

A.Peso   x x x      

4x100   x x       

 

Nas provas para as crianças especiais ex: D.I e D.F 

Deficiência Intelectual   

Deficiência Física 

A classificação será feita na pista da UNC. 

 A competição vai acontecer no dia 23/11/2021, terça- feira, às 8 horas e 30 minutos no campus da UnC de MAFRA, 

com início as 9:00 horas da manhã,  para as crianças do 1º ao 5º ano, juntamente com as crianças especiais  até o 5º 

ano. 

No dia 25/11/2021, quinta-feira vai acontecer da categoria de 11 a 16 anos, juntamente com os especiais da mesma 

categoria. 

Premiação após a prova, para os três primeiros colocados de cada prova. 

Haverá destaque geral da competição masculino e feminino. 

Transporte será oferecido pela Secretaria de educação de Mafra 

Cada escola e responsável pela alimentação das crianças.  (Teremos Frutas como reforço do lanche) 

Sugestão: Torta salgada, sanduíche, frutas e suco.  

Haverá água no local. 

Uniforme da escola, vestimenta adequada à modalidade. 

Cada aluno levar sua garrafinha de água, para evitarmos o uso de copos plástico, o meio ambiente agradece. 

 

 

 

 


