
 

REGULAMENTO DO CONCURSO “A BOLA DA FAMÍLIA” 

I. Da Organização  

O Concurso “A Bola da Família” integra o projeto “Família em 

Campo”, uma parceria entre o Comitê Paulista da Copa do Mundo 

2014 e a Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional, com o Programa Escola da Familia/Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo. 

 

II. Da inscrição 

 

1. A inscrição, que poderá ser de uma pessoa ou da equipe, com até três 

integrantes,  implicará conhecimento e a tácita aceitação das condições 

do concurso, tais como se acham definidas neste regulamento, bem 

como as normas deste, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2. Itens obrigatórios que devem ser atendidos na  inscrição a ser  

realizada nas coordenações locais: endereço; telefone, e-mail e 

Diretoria de Ensino a que pertence. 

3. Para participar do concurso,  o aluno ou equipe  deverá: 

3.1.  Inscrever-se de 28/09/2013 a 06/10/2013, nas Unidades Escolares 

do Programa Escola da Família ao qual frequentam. A inscrição 

deverá ser feita junto a Coordenação da Unidade. 

3.2.  Realizada a inscrição, o interessado deverá criar um conceito 

artístico que, após seleção pela comissão julgadora da escola, será 

reproduzido em uma bola de futebol e disputará com outras 

Unidades Escolares do PEF, para representar a respectiva Diretoria 

de Ensino na etapa regional. O conceito será sobre os seguintes 

temas: 

3.2.1. FUTEBOL 

3.2.2. TORCIDA BRASILEIRA 

3.2.3. FORTE CARACTÉRISTICA OU ÍCONE DA CIDADE (OU REGIÃO) 

DA ESCOLA PARTICIPANTE. 

 



3.3.  Na apresentação do conceito artístico, o candidato deverá 

apresentar: 

– breve descritivo da proposta; 

– material a ser utilizado.   

 

 

III.  Do concurso 

1- As bolas já customizadas, representando cada Unidade Escolar 

do PEF, concorrerão em três etapas: 

a- Local (Escolher a bola representante da Diretoria de Ensino) 

b- Regional (Escolher a bola representante do Pólo) 

c- Estadual (15 bolas representantes dos Pólos disputam a final) 

2- Serão realizadas nas escolas onde há o Programa Escola da 

Família. O vencedor do melhor conceito artístico ganhará o 

direito de reproduzir o mesmo em uma bola de futebol e será 

classificado para etapa local. 

3- A etapa local será realizada pelas Coordenações Regionais das 

Diretorias de Ensino, que elegerão apenas um vencedor, e estes, 

serão classificados para a etapa regional. 

4- A etapa regional será uma seletiva feita pela Coordenação 

Central do PEF em São Paulo/SP. Os 91 conceitos vencedores das 

respectivas Diretorias de Ensino, escolhidas na etapa local, 

deverão ser encaminhados à Coordenação Central, juntamente 

com 02 fotos da bola que a representa, de ângulos diferentes (de 

frente e de perfil), para que a proposta descrita na ficha e a arte 

customizada na bola sejam analisadas. A Coordenação Central 

selecionará 01 bola customizada por Pólo. 

5- A etapa estadual será realizada em São Paulo – Capital, com os 

15 Pólos. Será formado um júri com os integrantes da 

Coordenação Central do Programa Escola da Família e do Comitê 

Paulista da Copa do Mundo de 2014.  

 

 

 

 



IV. Do julgamento  

 

1. Será criada comissão julgadora para escolha dos finalistas do concurso, 

com membros da Coordenação Central do PEF e do Comitê Paulista.  

2. A comissão observará os seguintes aspectos: 

– conceito artístico; 

– criatividade. 

 

V. De acordo com os critérios de julgamento definidos, serão 

escolhidos: 

1. Campeões Estaduais (1º 2º e 3º lugares) 

 

VI - Da premiação  

– 15 finalistas: visita ao Museu do Futebol e à Arena de São Paulo 

(Itaquera); 

– 3°colocado:  Bola de Bronze 

Bola Oficial, visita ao Centro de Treinamento do time paulista do 

coração e Kit Comitê Paulista. 

– 2°colocado: Bola de Prata 

Bola Oficial, visita ao Centro de Treinamento do time paulista do 

coração, assistir a um jogo do time do coração e Kit Comitê Paulista. 

– 1° colocado: Bola de Ouro 

Bola oficial, visita ao Centro de Treinamento do time do coração, 

assistir a um jogo do time paulista do coração, evento de 

transmissão dos jogos do Brasil na Escola e Kit Comitê Paulista. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Cronograma 
 

Envio do Regulamento para as 
Coordenações Regionais. 

10/09/2013 Coordenação Central PEF 

Vídeo Conferência sobre a Bola da 
Família. 

24/09/2013 Coordenação Central PEF 
e Comitê Paulista da 
Copa do Mundo 2014 

Abertura das Inscrições.  28/09/2013 Unidades Escolares PEF 

Devolução das fichas de inscrições para 
as Coordenações das Unidades 
Escolares do PEF. 

06/10/2013 Unidades Escolares PEF 

Escolha da etapa local. 20/10/2013 Local organizado, pelas 
Coordenações Regionais 

PEF, para a seletiva. 

Envio dos conceitos e fotos das bolas 
para etapa regional.   

Até 
28/10/2013 

Coordenações Regionais 
PEF 

Escolha da etapa pólos. Até 
15/11/2013 

Coordenação Central PEF 

Escolha das três finalistas do Estado.  De 18 a 
22/11/2013 

Coordenação Central PEF 
e Comitê Paulista da 
Copa do Mundo 2014 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificações técnicas da Bola de Futebol 

 

Tamanho: Circunferência não superior a 70 cm e não inferior a 68 cm 

Cor:Branca (sem exposição da marca do fabricante ou qualquer outro tipo 

de marca) 

 

Acabamento:  

- Cobertura:Em couro sintético ou PVC  

- Gomos: 32 gomos 

- Forro: Feito de algodão ou poliéster 

- Câmara de armazenagem de ar:latéx ou butil.    

 

Imagem Ilustrativa: 

 

 


