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Curitiba, 23 de dezembro de 2021. 

NOTA OFICIAL 
Prezados Diretores, Professores Alunos/Atletas e Demais Interessados,  

 
 A Federação de Desporto Escolar do Paraná - FDEPR vem comunicar aos interessados, as informações 
referentes ao Campeonato Paranaense Escolar – Seletiva Estadual para a Gymnasíade, que será realizado 
entre 30 de janeiro e 20 de fevereiro de 2022. 
 A programação das modalidades e demais informações segue abaixo: 

1. Calendário de Modalidades, que serão contempladas na Seletiva Estadual: 
 

Tênis de mesa - 30/01 – Curitiba; 

Vôlei de Praia - 4, 5 e 6/02 – Matinhos; 

Basquete 3x3 - 5 e 6/02 – Guaratuba; 

Taekwondo – 12 e 13/02 – Curitiba; 

Natação - 18 e 19/02 – Curitiba; 

Wrestling - 19 e 20/02 – Curitiba; 

Kung-fu Wushu - 19 e 20/02 – Curitiba; 

 

2. A faixa etária para a participação nas competições será para alunos atletas nascidos entre os anos de 
2004 / 2005 / 2006, devidamente matriculados em uma instituição de ensino regular, do Sistema de 
Ensino do Estado do Paraná. 

3. Os campeões do Campeonato Paranaense Escolar – Seletiva Estadual para a Gymnasíade, serão 
convocados para representar o Estado do Paraná, junto a Seletiva Nacional para a Gymnasíade, no 
mês de março de 2022. 

4. O regulamento geral da competição estará disponível á partir do dia 02 de janeiro de 2022, no site da 
FDE-PR (www.fdepr.com/competicoes), bem como os regulamentos específicos de cada modalidades. 

5. As inscrições poderão ser feitas no site da FDE-PR (www.fdepr.com/competicoes), á partir do dia 02 
de janeiro de 2022, clicando no ano 2022 e logo após na imagem referente ao Campeonato 
Paranaense Escolar – Seletiva Estadual para a Gymnasíade. Para a confirmação das inscrições deverá 
ser preenchido o formulário com todos os dados solicitados, bem como o envio em arquivo único em 
pdf, dos seguintes documentos: Cópia RG e CPF do Participante (no caso de Professores cópia do 
CREF), Declaração de Matrícula (com data do ano de 2022), Atestado Médico (liberando os 
participantes para prática de atividade física, para alunos/atletas somente) e Comprovante de 
Pagamento de Taxa de Filiação, para quem for o caso. 

6. As modalidades que fazem parte do quadro da Seletiva Nacional para Gymnasíade e que não estão 
contempladas na Seletiva Estadual, serão convocadas conforme critérios estabelecidos pela FDE-PR, 
junto ao seu departamento técnico e será divulgada em seu site. 

7. Para a participação do Campeonato Paranaense Escolar – Seletiva Estadual para a Gymnasíade, 
Alunos/Atletas e Professores, com vínculo em Instituições de Ensino Públicas, estarão isentos de taxa 
de filiação. Alunos/Atletas e Professores com vínculo em Instituições de Ensino Particulares, estão 
sujeitos à uma taxa de filiação junto a FDE-PR no valor de R$60,00(sessenta reais). Este valor deverá 
ser depositado na conta da FDE-PR, DADOS BANCÁRIOS: Federação do Desporto Escolar do Paraná. 
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 Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas através do email fdepr@fdepr.com  
 
 Sendo o que tínhamos para o momento seguimos á disposição. 

 Atenciosamente, 

Clésio de Marins Prado 
Presidente FDEPR 
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