
REGULAMENTO - CHODESH 2019 

TEMA: Lideranças Judias/Manhiguim Yehudim 

 

EXPLICAÇÃO DO CHODESH: O Tema do Chodesh da Chazit Hanoar de São Paulo no ano 

de 2019 é Manhiguim Yehudim. Queremos, através desse tema, ensinar e aprender um 

pouco mais sobre personalidades judias que passaram pelo mundo e deixaram suas 

marcas. Conhecer estes nomes e histórias é importante para que possamos 

desenvolver-nos e reconhecer-nos enquanto líderes também. Por último queremos 

mostrar que possuímos dentro de nós mesmos um potencial enorme de transformação 

da realidade.  

PONTUAÇÃO: O máximo de pontos que uma kvutzá pode atingir são 1000 pontos. Esse 
total será dividido pelas modalidades conforme explicado abaixo.  

 Todas as modalidades serão disputadas entre as chaves. As pontuações 
terão valores de 0 a 1000 de acordo com a posição da kvutzá. Esses pontos serão 
multiplicados de pelo peso da modalidade na pontuação total. 

Esportes: 25% 
Hatzagá: 25% 
Chidon: 25% 

Camiseta e Bandeira: 10% 
Desafio de Lógica: 10% 

Obra de Arte: 5% 
 
Nas chaves Alef e Guimel, a Pontuação pela classificação da kvutzá segue a seguinte 
ordem: 
 

1º lugar: 1000 pontos 
2º lugar: 750 pontos 
3º lugar: 500 pontos 
4º lugar: 250 pontos 

 
Na chave Beit, a Pontuação pela classificação da kvutzá segue a seguinte ordem: 
 

1º lugar: 1000 pontos 
2º lugar: 625 pontos 
3º lugar: 375 pontos 

 
 



TEMAS POR KVUTZÁ 

• Garinim - Tatiana Belinky 

• Shovavim - Stan Lee 

• Solelim - Albert Einstein 

• Omanim - Marc Chagal 

• Guiborim - Hanna Szenesh 

• Kovshim - Yoni Netaniahu 

• Nitzanim - Fred Hirsch 

• Neurim - Branca Dias 

• Mordim - Bem Gurion 

• Ofakim - Hanna Arendt 

• Amelim - Olga Benário 

 

CHAVES 

• ALEF: Garinim, Shovavim, Solelim e Omanim. 

• BEIT: Guiborim, Kovshim e Nitzanim. 

• GUIMEL: Neurim, Mordim, Ofakim e Amelim. 

 
ASPECTOS GERAIS  

Há quatro aspectos que podem acrescentar ou eliminar pontos da kvutzá durante todo 
o chodesh, sendo eles:  

1. Mizchak Nakí (fair play): Em caso de alguma ocorrência serão descontados da 
kvutzá pela eventual falta de respeito com as demais kvutzót ou com os jurados 
(madrichim são responsáveis em transmiti-las). O comportamento dos 
madrichim também sofrerá a análise de Mizchak Nakí, podendo também haver 
descontos. O máximo de pontos a se descontar por kvutzá corresponde a 10% 
do total, 100 pontos. 

2. Makom Nakí (limpeza do lugar): Todos começam com a pontuação máxima. 
Em caso de ocorrência serão descontados da kvutzá pela falta de respeito com 
os espaços utilizados. O máximo de pontos a se descontar por kvutzá 
corresponde a 10% do total, 100 pontos. Nesse quesito, há de se considerar: 

a. Limpeza dos locais utilizados pelas kvutzót durante o Chodesh; 
b. Limpeza do lugar onde a kvutzá comer. 

3. Bônus: É possível ganhar até 50 pontos se a kvutzá tiver um ótimo desempenho 
nos seguintes aspectos:  

a. Uso da camiseta em todas as etapas; 
b. Empolgação na torcida e nas atividades; 
c. União da kvutzá. 

4. Vandalismo: Caso haja vandalismo por algum indivíduo da kvutzá, esta será 
automaticamente desclassificado da competição, podendo ter outras 
consequências. 

1º DIA: Peulot de Introdução 

No primeiro dia de Chodesh (09/11) cada kvutzá terá uma peulá introdutória sobre 

o tema que trabalhará durante o Chodesh. Nessa peulá serão abordados os 

principais e mais importantes aspectos sobre a vida da sua personagem. 



Neste mesmo dia, cada kvutzá deverá elaborar o desenho da sua camiseta de acordo 

com o seu tema do Chodesh. O desenho deverá ser entregue para os madrichim até 

o final do sábado, sendo que nenhuma kvutzá terá tempo adicional para fazer o 

desenho.  

2º DIA: Museu interativo + Bandeiras + 

Apresentação inicial 

No segundo dia de Chodesh (23/11) para que todas as kvutzot conheçam os temas 

umas das outras, teremos um “museu interativo”, que contará com a presença de 

todos os líderes do Chodesh 2019. Junto de seus madrichim, terão a oportunidade 

de conhecer melhor as suas histórias e fazer suas perguntas. 

2.1 – CONFECÇÃO DAS BANDEIRAS 

Neste dia também, as kvutzot terão que confeccionar suas bandeiras. Os chanichim 

receberão os tecidos de acordo com a cor da kvutzá e deverão representar o seu 

tema sob o viés de sua interpretação coletiva.  

2.2 – VOTAÇÃO DAS CAMISETAS 

CORES 

• GARINIM: roxo 

• SHOVAVIM: amarelo 

• SOLELIM: azul claro 

• OMANIM: verde claro 

• GUIBORIM: laranja 

• KOVSHIM: verde escuro 

• NITZANIM: azul marinho 

• NEURIM: preto 

• MORDIM: branco 

• OFAKIM: vermelho 

• AMELIM: rosa

 As camisetas estarão expostas e haverá uma urna para que os chanichim 

depositem o nome da kvutzá na qual eles estão votando.  

 Cada chanich terá o direito de votar em UMA CAMISETA DE OUTRA KVUTZÁ 

QUE NÃO SEJA A SUA.  

 Cada chanich poderá votar na camiseta que quiser de acordo com as suas 

vontades, porém os critérios sugeridos para a escolha são: 

• Ter ligação com o tema do Chodesh e o subtema da kvutzá; 



• Criatividade e Inovação. 

2.3 – APRESENTAÇÃO INICIAL 

A apresentação inicial compreende uma breve explicação do Tema pela kvutzá, assim 

como a apresentação da Camiseta e da Bandeira. Tudo isso será avaliado pelos jurados 

(ex-madrichim da Chazit) de acordo com os seguintes critérios: 

i. Coerência com o tema; 

ii. Criatividade; 

3° DIA: Desafios de Lógica + Chidon + Obra de arte 

3.1 – DESAFIOS DE LÓGICA 

Os desafios de lógica serão ranqueados por cada chave de acordo com erros e acertos. 

O tempo de realização será utilizado como critério de desempate. Para as chaves Beit e 

Guimel haverá desafios online, que também contabilizarão pontos para essa nota.  

Beit: https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafio-chave-beit-uhuuuuulll/exam-

307975?fbclid=IwAR3YfgPP9FTeq7rZuZEGP1KrJ-GSfVg2MOpEJhQyzsyxPVWfSoqLFay5Tds 

Guimel: https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafios-guimel/exam-

306674?fbclid=IwAR3zIj3fbgLUEAXKUkJvCStfYWFtipp7IEcj43-8yT8_C6IIEEelIjjAvS4 

3.2 – OBRA DE ARTE 

As obras de arte serão realizadas com os materiais fornecidos pela própria Chazit e 

devem representar um olhar da kvutzá sobre o seu/sua líder judaico. A avaliação será 

por chave de acordo com os critérios de adequação com o tema e criatividade. 

3.3 – CHIDON 

As kvutzot deverão se preparar estudando para o Chidon, que se será diferente para 

cada chave: 

• Chave Alef: Vídeos 

• Chave Beit: Podcasts 

• Chave Guimel: Chovrot escritas 

Chidonim: 

• Chave Alef: Jogo da vida com perguntas e desafios de cada personagem.  

• Chave Beit: Kahoot com 10 perguntas sobre cada personagem, totalizando 30 

perguntas. 

• Chave Guimel: Jogo de perguntas e respostas com representantes da kvutzá em 

uma mesa. Assim que a pergunta for lida, os chanichim terão um tempo para 

https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafio-chave-beit-uhuuuuulll/exam-307975?fbclid=IwAR3YfgPP9FTeq7rZuZEGP1KrJ-GSfVg2MOpEJhQyzsyxPVWfSoqLFay5Tds
https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafio-chave-beit-uhuuuuulll/exam-307975?fbclid=IwAR3YfgPP9FTeq7rZuZEGP1KrJ-GSfVg2MOpEJhQyzsyxPVWfSoqLFay5Tds
https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafios-guimel/exam-306674?fbclid=IwAR3zIj3fbgLUEAXKUkJvCStfYWFtipp7IEcj43-8yT8_C6IIEEelIjjAvS4
https://www.onlineexambuilder.com/pt/desafios-guimel/exam-306674?fbclid=IwAR3zIj3fbgLUEAXKUkJvCStfYWFtipp7IEcj43-8yT8_C6IIEEelIjjAvS4


levantar as placas com as respostas. Serão 5 questões por tema, totalizando 20 

perguntas. 

4° DIA: Hatzagá + Iom Sports 

4.1 - ESPORTES 

Os jogos e esportes serão disputados entre as chaves e serão os seguintes jogos e 

esportes para cada chave: 

• CHAVE ALEF:  Circuito (45%) e Jogo da velha de camisetas (45%). 

• CHAVE BEIT: Futebol (45%) e Queimada (45%). 

• CHAVE GUIMEL: Futebol (45%) e Handball (45%). 

• TODAS: Just Dance (10%) 

Cada partida dura 7 min e o tempo de tolerância para entrar em campo é de 5 min após 
o horário de início marcado previamente. Após esse período, a kvutzá que não 
comparecer em campo perderá a partida por W.O. 
 
Os juízes explicarão as regras do jogo no início de cada partida. O juiz é soberano para 
aplicar penalidades. A primeira falta ou infração às regras da modalidade de uma partida 
é punida com uma advertência. A segunda, idem. Na terceira falta, o time infrator é 
derrotado.  
 
O chaveamento dos jogos será fornecido pela Vaadat Chodesh no próprio dia do evento. 
 
A pontuação será distribuída da seguinte maneira: 

- Cada vitória: 3 pontos; 
- Cada empate: 1 ponto; 
- Cada derrota: 0 pontos. 

Depois de encerradas as partidas, somam-se os pontos por kvutzá e se cria o ranking de 
cada Chave. 
 

4.2 - HATZAGÁ 

Cada kvutzá preparará uma apresentação presencial e a apresentará para toda a Chazit. 

A apresentação deverá retratar o seu tema de acordo com o tema geral do Chodesh. As 

apresentações não poderão ultrapassar  5 minutos. As apresentações durante esses 5 

minutos deverão ser compostas de uma ou mais das seguintes opções: DANÇA, TEATRO, 

MÚSICA/PARÓDIA. Atenção: FILMES/VÍDEOS NÃO SERÃO ACEITOS, devendo ser algo ao 

vivo  

A pontuação segue os seguintes critérios: 
i. Criatividade; 
ii. Coerência com o tema; 

iii. Participação de todos; 

iv. Animação/ Força de Vontade. 



 
Em seguida, após as hatzagot, os organizadores do Chodesh irão se reunir para 
contabilizar os pontos finais e será feita a premiação.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES LOGÍSTICAS: 

 

Data Horário Local OBS 

09/11 (sábado) 13:00 – 18:00 CAJU  

23/11 (sábado) 14:00 – 18:00 CAJU Trazer o dinheiro referente à 
todo o Chodesh (R$35,00) 

30/11 (sábado) 14:00 – 18:00 CAJU  

01/12 (domingo) Saída 09:00 
Chegada: 18:00 

LAR DAS CRIANÇAS 
DA CIP 

Haverá transporte de ida e 
volta saindo e chegando na R. 
Mato Grosso, 154 

 

Cada chanich que comparecer ao Chodesh deve pagar aos seus madrichim a quantia 
de R$35,00. Esse valor é referente à camiseta e ao almoço e transporte do dia 01/12. 

BEHATZLACHÁ!!! 

BOA SORTE A TODOS!!!  

CHAZAK VÊ ALE  

 


