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Federação Regional do Desporto Escolar do Distrito Federal e 

Entorno – FRDEDF 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2018 E PLANEJAMENTO PARA 2019 
Em cumprimento do Estatuto CBDE Art. 68, Letra L 

 

Atualização de Dados Cadastrais 

Nome Federação: FEDERAÇÃO REGIONAL DO DESPORTO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - FRDEDF 

CNPJ: 04.081.340.0001-45 

Presidente: Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira 

Mandato: Início: 2018  Fim: 2021 

Endereço: SRES – Quadra 10 – Bloco X – Casa 75 – Cruzeiro Velho – Brasília/DF CEP: 70.645-240 

Estado: DISTRITO FEDERAL 

Telefone Federação: (61)32341182   Tel Presidente: 61 992934480 

Email Federação: frdedf@frdedf.org.br  Email Presidente: marceloottoline@gmail.com 

Site federação: WWW.FRDEDF.ORG.BR 

Sede: ( ) Própria (  ) Alugada ( X ) emprestada 

Número de funcionários contratados: Nenhum. Sem recursos não há como contratar funcionários. 

 

Competições Realizadas em 2017 

 

Nome Competição 
Quantidade Equipes 

Participantes 
Quantidade de Alunos 

Participantes 
Recursos Públicos 

ou próprios 

Jogos da FRDEDF de 2018 – Infanto-
Juvenil (15 a 17 anos) 

? ? Próprios 

Jogos da FRDEDF de 2017 – Infantil 
(12 a 14 anos) 

? ? Próprios 

Seletiva Regional para a 
Gymnasíade: Judô, Karatê, Luta 

Olímpica, Taekwondo, Natação e 
Atletismo 

? ? Próprios 

Informe, todas as competições que a federação esteve envolvida, inclusive aquelas realizadas em parceria e convênios com os órgãos 

públicos. 

 As informações que poderiam compor o quadro acima foram perdidas com a queda do sistema de inscrições fornecidos pela 

FEDEESP. De qualquer forma, a veracidade das realizações das competições pode ser confirmada ao se consultar a fan page no 

Facebook: Federação Regional do Desporto Escolar do DF – FRDEDF. 
 

Descrição dos Jogos da FRDEDF e escolas filiadas: 

A FRDEDF não cobra taxa de filiação das suas filiadas. Cobrar a taxa foi motivo dela ser inoperante no 

período de 2000, ano de sua criação, até 2004. Em 2005, com a proposta de apenas pagarem taxa de inscrição se 
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participarem, que a FRDEDF conseguiu se tornar ativa até os dias atuais. Com isso, não há qualquer recurso 

financeiro que possibilite uma sede física, uma secretária e um telefone, condições mínimas de trabalho. Muito 

menos de se contratar pessoal. Assim, todo o seu gerenciamento depende dos horários livres que eu possuir, já 

que também não é ela a responsável pelo meu ganho financeiro. Para a sua direção, votam 15 (quinze) escolas, que 

estão devidamente filiadas para tornar a FRDEDF legalmente regular: 

 Colégio Certo 

 Colégio Marista de Brasília 

 Colégio Marista João Paulo II 

 Colégio Mackenzie 

 Colégio SEB Dínatos COC 

 Centro Educacional 06 da Ceilândia 

 Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima 

 Colégio Batista de Brasília 

 Colégio La Salle de Águas Claras 

 Centro Educacional Católica de Brasília 

 Centro Educacional do Gama 

 Colégio Dom Bosco de Brasília 

 Colégio Cor Jesu 

 Centro Educacional Sigma 

 Centro de Ensino Médio 09 da Ceilândia 

Os Jogos da FRDEDF acontecem sempre no período noturno, das 18h20 até o limite das 22h, ou nos finais 

de semana. Não contam com recursos públicos, nem privados. É cobrado uma taxa de inscrição das escolas, para 

cada equipe participante. Cada escola também pode inscrever mais de uma equipe, em cada modalidade e em cada 

gênero. As competições são realizadas com estes recursos. De cada aluno/atleta, também é cobrado uma taxa de 

filiação anual e confecção da carteirinha de estudante/atleta da FRDEDF. Com estas últimas receitas, são pagos: o 

contador, a manutenção da conta corrente e a permanência do site na internet.  

Uma vez estabelecidos os representantes para as competições oficiais da CBDE, a FRDEDF entra com 

pedido de transporte para a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer do DF, apresentando todos os 

documentos exigidos. O pleito, por força da Lei Distrital, deve ser feito com o prazo limite de 30 (trinta) dias de 

antecedência. Assim, participamos de TODAS as competições oficiais da CBDE em 2018. 

Nossa maior dificuldade diz respeito a uma maior participação de escolas, principalmente públicas, uma 

vez que participar dos nossos jogos tem custos (R$600,00 por equipe + R$20,00 por estudante/atleta). Poderíamos 

atingir mais estudantes/atletas se os custos de arbitragem e premiação dos nossos jogos fossem patrocinados. 

 

Planejamento Estratégico para 2019: 

Iniciamos o ano de 2019 com a triste notícia de que a plataforma que sustentava os sites das federações 

escolares estaduais, fornecidos pela FEDEESP, caiu e que todas as informações nele contidas foram perdidas. Dessa 

forma, o início das inscrições para se cumprir o calendário da federação, está sob grande tensão. É preciso ter as 

garantias necessárias para o controle de equipes inscritas, de atletas inscritos e a capacidade de confecção das 

carteirinhas de estudantes/atletas, a partir dos dados contidos no novo sistema.  

Os Jogos Infantos-Juvenis (15 a 17 anos) continuam a ocorrer no primeiro semestre, sempre no período 

noturno e/ou nos finais de semana. Da mesma forma os Jogos Infantis (12 a 14 anos), continuam ocorrendo no 

segundo semestre. Deles saem os nossos representantes para os Brasileiros Escolares da CBDE do segundo 

semestre de 2019 ou primeiro semestre de 2020, em acordo com o calendário oficial da Confederação. 
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Continuamos buscando apoiadores, parceiros para os nossos jogos, como a Secretaria de Estado de 

Educação e de Esporte do Distrito Federal, universidades locais, papelarias, livrarias, lojas de material esportivo, 

marcas de material esportivo, fast foods e todo tipo de comércio que tenham como público alvo os jovens. Para 

tal, são feitas reuniões de apresentação com exposição da FRDEDF, CBDE, ISF e FISEC, com cada um dos respectivos 

gestores. O mesmo se faz com Deputados Distritais e Secretários de Estado (Esporte e Educação). As propostas são 

de associação das marcas à atividade esportiva, extremamente salutar, em: banners nas arenas esportivas, no site 

oficial, em todos os documentos oficiais (notas, tabelas, boletins), na carteirinha de estudante/atleta, na camisa 

das arbitragens.  

A FEDEESP continua sendo grande parceira nas ações da FRDEDF. 

 

Calendário da FRDEDF, CBDE e ISF para 2019: 

Evento - Instituição Cidade Estado / País Período 

Seletiva Regional de Futebol Masculino - 

FRDEDF 
Brasília Distrito Federal 

18, 19 e 20 de 

Janeiro 

Jogos Infanto-Juvenis da FRDEDF de 2019 

Inscrições: 04/02 a 12/03 

Modalidades: Futebol, Futsal, Handebol, 

Vôlei, Vôlei de Praia, Basquete, Basquete 3x3 

Brasília Distrito Federal 04/02 a 29/06 

Brasileiro Escolar de Futebol Feminino da 

CBDE 
Maceió Alagoas 21 a 28/02 

Brasileiro Escolar de Futebol Masculino da 

CBDE 
Aracaju Sergipe 21 a 28/02 

Brasileiro Escolar de Basquete da CBDE A definir Minas Gerais 08 a 15/03 

Brasileiro Escolar de Orientação da CBDE Brasília Distrito Federal 15 a 17/03 

Brasileiro Escolar de Natação da CBDE Rio de Janeiro Rio de Janeiro 21 a 24/03 

Jogos Educacionais da ISF Olímpia/Atenas Grécia 27/03 a 02/04 

Assembléia Geral Ordinária da CBDE Brasília Distrito Federal 29 a 31/03 

Mundial Escolar de Futebol da ISF Belgrado Sérvia 06 a 14/04/2019 

Brasileiro Escolar de Atletismo da CBDE Fortaleza Ceará 11 a 14/04 

Mundial Escolar de Basquete da ISF Heraklion Grécia 12 a 20/04 

Brasileiro Escolar de Lutas da CBDE Palmas Tocantins 18 a 21/04 

Mundial Escolar de Orientação da ISF Otepää Estônia 29/04 a 05/05 

Mundial Escolar de Atletismo da ISF Split Croácia 13 a 19/05 

Mundial Escolar de Natação da ISF Rio de Janeiro Rio de Janeiro 18 a 23/05 

Mundial Escolar de Tênis da ISF Castel de Sangro Itália 02 a 09/06 

Mundial Escolar de Triatlon Castel Nadare França 03 a 07/06 

Combat Games da ISF Budapeste Hungria 16 a 21/06 

Jogos Mundiais da FISEC Bucareste Romênia 05 a 11/08 

Jogos Infantis da FRDEDF de 2019. 

Inscrições: 05/08 a 23/08 

Modalidades: Futebol, Futsal, Handebol, 

Vôlei, Vôlei de Praia, Basquete, Basquete 3x3 

Brasília Distrito Federal 05/08 a 14/11 

Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia da CBDE João Pessoa Paraíba 16 a 23/08 

Mundial Escolar de Vôlei de Praia da ISF 
San Vitor Lo 

Capo 
Itália 03 a 10/10 

Brasileiro Escolar de Handebol da CBDE Brasília Distrito Federal 04 a 11/10 

Brasileiro Escolar de Basquete 3x3 da CBDE Porto Alegre 
Rio Grande do 

Sul 
01 a 09/11 

Seminário Nacional do Desporto Escolar Porto Velho Rondônia 15 a 17/11 
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Dificuldades da FRDEDF: 

01) Há uma dificuldade enorme de se conseguir parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Professores 

de educação física do núcleo que realiza os “Jogos Escolares do DF”, competição que indica os 

representantes distritais para os Jogos da Juventude (COB), não vêm a parceria com a FRDEDF com bons 

olhos. Temem perder uma condição de realização autônoma e terem consequências pessoais 

desinteressantes para eles. 

 

02) A rotatividade nas funções estratégicas de governo, também atrapalha muito. Se conseguimos acertar o 
fechamento de uma parceria para ser assinada em uma determinada data, quando ela chega, o gestor 
mudou e quem entra já não pensa igual. Todo o processo necessita ser reiniciado da estaca zero. 

 
03) Interlocução política forte com a Secretaria de Estado de Educação. O momento é propício por ser o 

Governador do Distrito Federal, do mesmo partido do maior apoiador político do Presidente da CBDE, o 
PSD. Uma ordem sendo dada de cima para baixo, resolveria os problemas listados anteriormente. 
 

04) Há uma dificuldade enorme de se conseguir patrocínios privados no Distrito Federal.  

 

05) Não ter recursos para alugar uma sede física que permita atender os que procuram a FRDEDF, nem para 

contratar pessoal. 

 

06) Pelo custo, em realizar competições de algumas modalidades individuais. 

 

07) Falta da máquina para se fazer as carteirinhas de estudante/atleta, diminuindo os custos e a dependência 

da FEDEESP na produção. 

 

Solicitação para a CBDE: 

Por ser servidor público atuante em “sala de aula”, há uma enorme dificuldade de minha liberação 

em cima da hora para ações da CBDE. Especificamente no Distrito Federal, aqueles que são servidores 

públicos, possuem amparo legal no Artigo 160, da Lei Complementar n° 840, de 23/12/2011 e no Decreto 

N° 23.122, de 26/07/2002. Ou seja: para qualquer convocação, necessito dar entrada no pedido de 

afastamento com o prazo limite de 60 (sessenta) dias antes da data do evento e sempre na condição, 

ainda que não oficial, de “técnico” ou “chefe de delegação”. 

Assim sendo, conhecedor do calendário de ações nacionais e internacionais divulgado pela CBDE, 

sendo eu o Coordenador Nacional de Futsal da entidade, solicito encarecidamente que já me enviem as 

convocações oficiais que pretendem ter o meu auxílio, citando as leis acima e em uma das funções que 

informei. Assim sendo, certamente estarei regular no meu pleito e autorizado para me afastar e atuar pelo 

bem maior da nossa confederação. 

 

Atenciosamente; 

 

 

_________________________________ 

Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira 
Presidente 


