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Esportes e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, com 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das 

atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de outubro de 2019 a 31 

de dezembro de 2019, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o 

período foram alcançados.  

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 

do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o 

comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de 

informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados 

não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na 

condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três 

tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, 

bem como sua análise. 
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS1  

Área Temática Indicador Peso (%) 

Metas Resultados 

7° Período Avaliatório 01/10/19 
a 31/12/19  

1 MICRORREGIONAL 

1.1 Número de atletas participantes na etapa microrregional 10 33.000 37.202 

1.2 Número de municípios participantes na etapa microrregional  10 - - 

1.3 Número de parcerias na etapa microrregional  4 - - 

2 REGIONAL 

2.1 Número de parcerias na etapa regional  3 - - 

2.2 Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa regional  3 80% 78,03% 

3 ESTADUAL 

3.1 Número de atletas participantes - Modalidades coletivas e individuais  10 4.500 4.417 

3.2 Número de municípios participantes  10 200 232 

3.3 Número de atletas participantes- Modalidades paradesportivas  
 

6 350 199 

3.4 Número de parcerias por sede estadual  3 - - 

3.5 Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual.  3 80% 79,92% 

4 NACIONAL 

4.1 Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da 

Juventude –módulo I  
3 87% 94,33% 

4.2 Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da 
Juventude – módulo II  

3 87% 91,19% 
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4.3 Percentual de satisfação dos participantes nas Paralimpíadas Escolares  3 87% 93,50% 

5 COMUNICAÇÃO 

5.1 Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG  
 

5 400.000 551.443 

5.2 

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 

radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja 

abrangência seja estadual, nacional ou internacional.  
 

4 300 371 

5.3 

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 

radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja 

abrangência seja municipal ou regional  
 

4 1400 1540 

5.4 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.  

 
4 51.000 51.796 

6 N° TOTAL DE JOGOS 

6.1 Número de escolas participantes no JEMG  

 
8 1.900 1.987 

6.2 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos  
 

4 80% 83,43% 
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

 

Área Temática Microrregional 

Indicador Número de atletas participantes na etapa microrregional 

Meta 33.000 

Resultado 37.202 

 

O número de atletas participantes da Etapa Microrregional foi levantado a 

partir dos relatórios finais das 50 (cinquenta) execuções, trazendo um total de 37.202  

(trinta e sete mil e duzentos e dois) atletas participantes.  

O resultado alcançado está acima da meta de 33.000 (trinta e três mil) 

municípios. Atendendo e superando a meta estabelecida, fato que comprova o êxito 

da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais no processo de fomento à 

participação de atletas na etapa microrregional, junto à interveniência da Secretaria de 

Estado de Educação, também responsável por esta meta. 
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Área Temática Regional 

Indicador Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa regional 

Meta 80% 

Resultado 78,03% 

 

O percentual de satisfação dos envolvidos na Etapa Regional calculado através 

de Pesquisas de Satisfação, aplicadas in-loco pela equipe da SUBESP por meio de 

amostragem aleatória e simples, aos técnicos, árbitros, professores e estudantes-

atletas. Nestas pesquisas, são avaliadas as estruturas dos locais de competição e dos 

alojamentos; a higiene dos locais de competição e dos alojamentos; a segurança nos 

locais de competições e nos alojamentos; a qualidade do material esportivo e do 

serviço de arbitragem e a qualidade do atendimento médico oferecido. O percentual 

de satisfação se dá após a média das respostas dadas. 

A meta foi parcialmente atendida (78,03%). O não cumprimento total da meta 

deve-se a especificidades dos diferentes locais de alojamento e de competição, 

questões que também são de responsabilidade da Prefeitura Municipal a qual se 

compromete em oferecer as solicitações dos cadernos de encargos para o sediamento 

do evento, e por depender de uma avaliação pessoal de cada participante. 



Página 7 de 33 

 

 

Área Temática Estadual 

Indicador Número de atletas participantes - Modalidades coletivas e individuais 

Meta 4.500 

Resultado 4.417 

 

O número de atletas participantes da Etapa Estadual foi levantado a partir do 

relatório final da execução, trazendo um total de 4.417 (quatro mil quatrocentos e 

dezessete) atletas participantes. Este indicador mensura o número de estudantes-

atletas em todas as modalidades, módulos na cidade-sede, sendo que cada estudante-

atleta é considerado apenas uma vez para fins de cálculos independente do número de 

modalidades que o mesmo participe. 

A meta foi parcialmente atendida, o não cumprimento da meta estabelecida, 

por sua vez, pode ser reflexo do cenário de restrição financeiro-orçamentária 

vivenciado pelos municípios, que compromete a alocação de recursos para a logística 

de participação dos estudantes-atletas. 
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Área Temática Estadual 

Indicador Número de municípios participantes 

Meta 200 

Resultado 232 

 

O número de municípios participantes da Etapa Estadual foi levantado a partir 

do relatório final da execução, trazendo um total de 232 (duzentos e trinta e dois) 

municípios participantes.  

A meta foi atendida, reconhecemos o esforço da FEEMG em capilarizar o 

evento, fomentando a participação de estudantes-atletas ao longo dos municípios de 

Minas Gerais, trazendo benefícios por disseminar o desporto educacional no estado. 
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Área Temática Estadual 

Indicador Número de atletas participantes – Modalidades paradesportiva 

Meta 350 

Resultado 199 

 

O número de atletas participantes da Etapa Estadual nas modalidades 

paradespotivas foi levantado a partir do relatório final da execução, trazendo um total 

de 199 (cento e noventa e nove) paratletas participantes. Este indicador mensura o 

número de estudantes-atletas em todas as modalidades, módulos na cidade-sede 

paradesportivas executadas, sendo que cada estudante-atleta é considerado apenas 

uma vez para fins de cálculos independente do número de modalidades que o mesmo 

participe. 

Meta  parcialmente atendia (56,86%). Cabe ressaltar que grande parte das 

modalidades paradesportivas tiveram pouca ou nenhuma representatividade no 

número de participantes, de acordo com o quadro abaixo: 

Modalidades com baixo número de participantes 

Modalidade Quantidade de atletas 
Atletismo PCD 129 

Bocha 23 
Futebol de 7 12 
Natação PCD 18 

Tênis de Mesa PCD 17 
Parabadminton * 

Judô PCD * 
Futebol de 5 * 

Goalball * 
Basquete em cadeira de rodas - 

Vôlei sentado - 
Tênis em cadeira de rodas - 

 

* Modalidades não executadas na fase Estadual por número insuficiente de inscritos;  

- Modalidades sem representatividade na fase Estadual. 
 

O motivo do não cumprimento da meta se dá pela baixa abrangência do 

movimento paradesportivo escolar em todo território mineiro. Observa-se que apenas 

39 dos 853 municípios realizaram inscrições em alguma modalidade para estudante 

com deficiência no JEMG em 2019, apontando o escasso desenvolvimento do 

Paradesporto escolar no estado. Salientamos que apesar do não cumprimento da meta 
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o número de inscritos (199) de 2019 é superior em 32% ao de 2018 (150), apontando 

um aumento expressivo, e reconhecemos o esforço da FEEMG para fomentar o 

paradesporto no âmbito estadual. 
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Área Temática Estadual 

Indicador Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual.  

Meta 80% 

Resultado 79,92% 

 

O percentual de satisfação dos envolvidos na Etapa Estadual é calculado através 

de Pesquisas de Satisfação, aplicadas in-loco pela equipe da SUBESP por meio de 

amostragem aleatória e simples, aos técnicos, árbitros, professores e estudantes-

atletas. Nestas pesquisas, são avaliadas as estruturas dos locais de competição e dos 

alojamentos; a higiene dos locais de competição e dos alojamentos; a segurança nos 

locais de competições e nos alojamentos; a qualidade do material esportivo e do 

serviço de arbitragem e a qualidade do atendimento médico oferecido. O percentual 

de satisfação se dá após a média das respostas dadas. 

Pode-se considerar que a meta foi atendida (79,92%),  reconhecemos o esforço 

da FEEMG para execução do evento, fomentando a participação de estudantes-atletas 

ao longo dos municípios de Minas Gerais, trazendo benefícios por disseminar o 

desporto educacional no estado. 
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Área Temática Nacional 

Indicador Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da 
Juventude – módulo I 

Meta 87% 

Resultado 94,33% 

 

O percentual de satisfação dos envolvidos na Etapa Nacional é calculado 

através de Pesquisas de Satisfação, aplicadas in-loco pelos oficiais que representam a 

delegação de Minas Gerais, por meio de amostragem aleatória e simples, aos técnicos, 

professores e estudantes-atletas.  

Nestas pesquisas, são avaliados a experiência geral; a qualidade do 

deslocamento do município de origem até a sede; a qualidade da alimentação 

fornecida durante a viagem e durante a competição; qualidade do atendimento 

médico; a cordialidade da delegação de Minas Gerais e a cordialidade do professor 

responsável pela modalidade. O percentual de satisfação se dá após a média das 

respostas dadas. 

A meta foi superada, atingindo o percentual de 94,33% de satisfação. 

Reconhecemos que este percentual foi alcançado devido ao suporte logístico da 

FEEMG durante os deslocamentos e na competição. 
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Área Temática Nacional 

Indicador Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da 
Juventude – módulo II 

Meta 87% 

Resultado 91,19% 

 

O percentual de satisfação dos envolvidos na Etapa Nacional é calculado 

através de Pesquisas de Satisfação, aplicadas in-loco pelos oficiais que representam a 

delegação de Minas Gerais, por meio de amostragem aleatória e simples, aos técnicos, 

professores e estudantes-atletas.  

Nestas pesquisas, são avaliados a experiência geral; a qualidade do 

deslocamento do município de origem até a sede; a qualidade da alimentação 

fornecida durante a viagem e durante a competição; qualidade do atendimento 

médico; a cordialidade da delegação de Minas Gerais e a cordialidade do professor 

responsável pela modalidade. O percentual de satisfação se dá após a média das 

respostas dadas. 

A meta foi superada, atingindo o percentual de 91,19% de satisfação.  

Reconhecemos que este percentual foi alcançado devido ao suporte logístico da 

FEEMG durante os deslocamentos e na competição. 
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Área Temática Nacional 

Indicador Percentual de satisfação dos participantes nas Paralimpíadas Escolares 

Meta 87% 

Resultado 93,50% 

 

O percentual de satisfação dos envolvidos na Etapa Nacional é calculado 

através de Pesquisas de Satisfação, aplicadas in-loco pelos oficiais que representam a 

delegação de Minas Gerais, por meio de amostragem aleatória e simples, aos técnicos, 

professores e estudantes-atletas.  

Nestas pesquisas, são avaliados a experiência geral; a qualidade do 

deslocamento do município de origem até a sede; a qualidade da alimentação 

fornecida durante a viagem e durante a competição; qualidade do atendimento 

médico; a cordialidade da delegação de Minas Gerais e a cordialidade do professor 

responsável pela modalidade. O percentual de satisfação se dá após a média das 

respostas dadas. 

A meta foi superada, atingindo o percentual de 93,50% de satisfação.  

Reconhecemos que este percentual foi alcançado devido ao suporte logístico da 

FEEMG durante os deslocamentos e na competição. 
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Área Temática Comunicação 

Indicador Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG 

Meta 400.000 

Resultado 551.443 

 

O número de visitas no sítio eletrônico do JEMG superou, com numerosa 

expressividade, a meta cumulativa estabelecida para o período.  

A contabilização e comprovação foram realizadas por meio da ferramenta 

Google Analytics, que oferece várias estatísticas relacionadas à visitação das páginas 

cadastradas.  

Os bons resultados demonstrados no presente indicador atestam o grande 

alcance do sítio eletrônico do JEMG, abrindo, assim, possibilidades futuras de captação 

de recursos via exposição de marcas. No contexto de restrição financeira vigente, tal 

ferramenta pode ser imprescindível para o aporte de recursos privados no 

financiamento de políticas públicas como o JEMG. 
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Área Temática Comunicação 

Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 
radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja 
abrangência seja estadual, nacional ou internacional. 

Meta 300 

Resultado 371 

O número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 

radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos e demais veículos, cuja 

abrangência seja estadual, nacional ou internacional, superou a meta cumulativa 

estabelecida para o período, que por sua vez acobertou execuções das Etapas 

Estaduais  e Nacionais do JEMG 2019.  

A notícia encaminhada à Comissão Supervisora demonstrou o destaque dado 

ao JEMG no âmbito federal, com uma divulgação dos resultados que envolveram 

estudantes-atletas do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). 
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Área Temática Comunicação 

Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 
radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja 
abrangência seja municipal ou regional 

Meta 1.400 

Resultado 1.540 

O número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, 

radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos e demais veículos, cuja 

abrangência seja municipal ou regional, superou a meta cumulativa estabelecida para 

o período, que por sua vez acobertou execuções das Etapas Estadual e Etapas 

Nacionais do JEMG 2019.  

O compilado de notícias encaminhado à Comissão Supervisora demonstrou que 

os materiais continham principalmente informações das etapas regional e nacional dos 

Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares. O resultado alcançado 

ultrapassou o estabelecido (1400 inserções) até o final da vigência do Termo de 

Parceria 46/2018. 
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Área Temática Comunicação 

Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 

Meta 51.000 

Resultado 51.796 

O número de seguidores do JEMG nas mídias sociais superou a meta 

estabelecida para o Termo de Parceria. Foram inseridos, para fins de comprovação, 

prints das páginas do JEMG no Facebook e no Twitter. Cabe ressaltar, ainda, que o 

JEMG possui uma página no Instagram com aproximadamente 12.000 (doze mil) 

seguidores, que não foram contabilizados no indicador. 
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Área Temática Número total de jogos 

Indicador Número de escolas participantes no JEMG 

Meta 1,900 

Resultado 1.987 

 O indicador calcula o número de escolas participantes das etapas 

Microrregional, Regional e Estadual em todas as modalidades, módulos e cidades-

sede. Considerando como “escola participante” aquela que tiver alguma equipe d e 

modalidade coletiva ou atletas de modalidade individual comprovadamente 

participante de alguma etapa do evento por meio das súmulas lançadas no sistema do 

JEMG, cada escola é considerada apenas uma vez independente do número de 

equipes, atletas, modalidades e etapas que a mesma dispute. 

A meta foi alcançada, atingindo 1.987 escolas participantes. 
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Área Temática Número total de jogos 

Indicador Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos  

Meta 80% 

Resultado 83,43% 

 O indicador busca medir a efetividade do número de município inscritos, 

mensurando o percentual de municípios participantes do JEMG. No dia 26/09/2019 foi 

encaminhado à SUBESP o e-mail com relatório do percentual.  

Considerando que Minas Gerais é um estado que possui 853 municípios, 

desses, 839 se inscreveram para os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019, o 

que representa 98,35% de municípios inscritos. Participaram do JEMG/2019 o total de 

700 municípios que representa 83,43% dos municípios inscritos, atingindo a meta 

estabelecida.
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3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

Término 
Realizado 

Status 

1 
 
 

Planejamento e 

Execução JEMG 

1.1 
Entregar tabela de controle de produtos com sedes e 
datas previstas 

7 
Mês 14 
Março 

- - 

1.2 
Entregar calendário atualizado com as datas previstas para 
o exercício 

5 
Mês 14 
Março 

- - 

1.3 

Reformular os Regulamentos geral e específicos das 

modalidades coletivas e xadrez, encaminhando versão 

para aprovação da SEESP. 

7 
Mês 14 

Março 
- - 

1.4 

Reformular regulamentos específicos das modalidades 

paralímpicas e individuais, encaminhando versão para 
aprovação da SEESP 

5 
Mês 16 
Maio 

- - 

1.5 Entregar relatório completo da etapa Microrregional 7 
Mês 18 

Julho 
- - 

1.6 Entregar relatório completo da etapa Regional 7 
Mês 19 
Agosto 

- - 

1.7 Entregar relatório completo da etapa Estadual 7 
Mês 20 

Setembro 
- - 

1.8 
Apresentar plano de procedimento padrão da 
coordenação. 

5 
Mês 13 

Fevereiro 
- - 
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2 Comunicação 

2.1 Elaborar e entregar o plano de comunicação do JEMG. 10 
Mês 13 

fevereiro 
- - 

2.2 
Entregar relatório de execução do plano de comunicação 

do JEMG 
10 

Mês 23 

Dezembro 

Mês 23 

Dezembro 

1- Plenamente executado dentro do 
prazo 

2.3 
Entregar relatório comprovando realização de presstrip na 

etapa estadual do JEMG. 
7 

Mês 21 

Outubro 

Mês 21 

Outubro 
1- Plenamente executado dentro do 

prazo 

3 Melhores do ano 

3.1 
Entregar relatório com os critérios de seleção dos 
premiados no “Melhores do Ano”. 

7 
Mês 15 

Abril 
- - 

3.2 
Entregar relatório com os ganhadores do “Melhores do 
Ano” 

7 
Mês 20 

Setembro 
- - 

4 

Etapas nacionais 

das competições 

escolares 

4.1 
Elaborar plano de ação para a participação da delegação 

de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - 

Módulo I. 

3 
Mês 18 

Julho 
- - 

4.2 
Elaborar plano de ação para a participação da delegação 

de Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares. 
3 

Mês 19 
Agosto 

- - 

4.3 

Elaborar plano de ação para a participação da delegação 

de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude - 

Módulo II. 
3 

Mês 18 

Julho 
- - 
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3.1 – Detalhamento da realização dos produtos 

 

Área Temática 2 – Comunicação 

Produto 2.1: Entregar relatório de execução do Plano de Comunicação do 
JEMG  

Previsão de Término Mês 20 até Mês 23  

Término Realizado Mês 23  

Status 1- Plenamente executado dentro do prazo  

 

No dia 13/12/2019 a FEEMG encaminhou, para SUBESP e a SEE, e-mail com o 

relatório de execução do plano de comunicação JEMG/2019. 

 

 

O teor do produto foi analisado e aprovado pela equipe técnica da 

Superintendência de Programas Esportivos, que participou ativamente do processo de 

desenho das ações e prazos inerentes ao setor de comunicação referente aos Jogos. 
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Área Temática 2 – Comunicação 

Produto 2.3: Entregar relatório comprovando realização de presstrip na 
etapa estadual do JEMG . 

Previsão de Término Mês 20 até Mês 21 

Término Realizado Mês 21 

Status 1- Plenamente executado dentro do prazo  

 

No dia 13/12/2019 a FEEMG encaminhou, para SUBESP, e-mail com o relatório 

de execução do plano de comunicação JEMG/2019. 

 

 
 
 

O teor do produto foi analisado e aprovado pela equipe técnica da 

Superintendência de Programas Esportivos, que participou ativamente do processo de 

desenho das ações e prazos inerentes ao setor de comunicação referente à Etapa 

Estadual do JEMG. 
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4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
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4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Em relação à “Tabela 01- Resumo das Movimentações Financeiras no Período 

em Regime de Caixa”, constata-se a existência de saldo financeiro no final da vigência 

do Termo de Parceria nº 46/2018, fato este que comprova a satisfatória execução do 

instrumento. 

Em relação à “Tabela 02- Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo 

de Parceria”, o Relatório de Monitoramento do 6º período avaliatório justificou o 

dispêndio de um montante superior de recursos, frente ao planejado, na execução da 

Etapa Estadual do JEMG. Cabe ressaltar, no entanto, que as demais atividades tiveram 

gastos compatíveis aos níveis planejados na grande maioria dos casos, fato este que 

atesta a compatibilidade dos estudos prévios à realidade prática do instrumento. 

 Em relação à “Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e 

Realizados no Período em Regime de Competência”, conforme já exposto no Relatório 

de Monitoramento do 6º período avaliatório , faz-se necessário esclarecer que os 

valores de receita e despesas constantes nos valores previstas estão descolados da 

programação orçamentária da Subsecretaria de Esportes, tendo em vista que seu 

planejamento deu-se em período anterior à publicação do Decreto de Programação 

Orçamentária e Financeira 2019 (Decreto nº 47.615/2019).  

Ainda no que diz respeito ao Comparativo da Tabela 03, salienta-se que a 

Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais não executou despesas com salários 

e encargos no mês de Dezembro, após solicitação de desligamento dos celetistas com 

vistas a gerar economias para o instrumento. Tal ação, no entanto, não comprometeu 

a qualidade dos serviços prestados pela entidade, visto que as funções a serem 

desempenhadas no referido mês foram antecipadas no mês de novembro. 

A “Tabela 06 – Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do 

Período” apresenta a existência duas rubricas a serem quitadas no mês de Janeiro, já 

mensuradas (automaticamente) pela planilha no cálculo de Saldo Financeiro. As 

despesas não foram quitadas por questões operacionais de guias de pagamento e pela 

necessidade de alguns estudantes-atleta devolverem os comprovantes de embarque. 
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Por fim, extrai-se a partir da movimentação constante na “Tabela 08- Diário de 

Entradas e Saídas da Reserva de Recursos”(consolidada no campo Movimentação da 

Conta de Reserva de Recursos da Tabela 01) que a Conta de Reserva do Termo de 

Parceria possui saldo de R$ 15.914,95,  a ser devolvido nos termos da legislação que 

trata da matéria. 
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5– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do frequente cenário de atrase nos repasses durante a execução 

vigência do Termo de Parceria, este problema foi sanado no último período avaliatório, 

com a regularização das parcelas em tempo hábil do desligamento de celetistas e da 

finalização das atividades inerentes ao instrumento. 

O 7º período avaliatório compreendeu as ações inerentes à participação da 

delegação mineira nos Jogos Escolares da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares. 

Nos Jogos Escolares da Juventude, no qual teve sua etapa final sediada em 

Blumenau/SC, entre os dias 16 a 30/11, Minas Gerais, representada por 267 

estudantes-atletas, encerrou sua participação com 34 medalhas conquistadas: 14 de 

ouro, 7 de prata e 13 de bronze. Já nas Paralimpíadas Escolares, realizada entre os dias 

18 e 23 de novembro em São Paulo/SP, a delegação mineira teve desempenho 

superior ao ano passado, alcançando o 5º lugar geral da classificação entre os 26 

Estados mais o Distrito Federal. Os representantes mineiros conquistaram 75 

medalhas (29 de ouro, 26 de prata, 20 de bronze). Em 2018, foram 63 medalhas 

conquistadas. 

Em relação às metas que não foram alcançadas (Percentual de satisfação dos 

envolvidos na etapa regional; Número de atletas participantes - Modalidades coletivas 

e individuais; Número de atletas participantes - Modalidades paradesportivas; 

Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual), será feito um estudo 

interno sobre melhores alternativas para resolvermos essas situações para termos 

futuros. 

Além disso, cabe ressaltar que no dia 11/12/2019 foi realizado o Seminário de 

Avaliação dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2019, na Cidade Administrativa, no qual 

a equipe técnica da Subsecretaria de Esportes, junto à representantes da FEEMG, 

apresentou aos participantes presentes (gestores municipais e técnicos) as propostas e 

os resultados do JEMG 2019. 
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