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1 – INTRODUÇÃO 

 
Este Relatório de Resultados 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 48 

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

comparativo entre as metas propostas e os 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.  

 

Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista 

e previdenciária da Oscip. 

   



 

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 4.147 

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 - - 

                                                 
1
 Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas 

de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”. 



 

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% 

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 Nº TOTAL DOS JOGOS 

6.1 Número de escolas participantes no JEMG 8 1.900 1987 

6.2 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 4 80% 83,43% 

 



 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

 

Área Temática Microrregional 

Indicador Número de atletas participantes na etapa microrregional 

Meta 33.000 

Resultado 37.202 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 31/10/2019 e-mail com relatório do número de atletas 

participantes da etapa microrregional do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 1.1 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do número de estudantes-atletas participantes da etapa microrregional foi 

através do lançamento de súmulas no sistema de gerenciamento da SEDESE.  

Análise de participação de estudantes-atletas na etapa microrregional do JEMG/2019 por região:   

 Municípios participantes Alunos participantes 

Centro 92 6.689 

Vale do Aço 165 7.765 

Norte 91 4.720 

Sul 140 7.472 

Zona da Mata   131 6.235 

Triângulo 77 4.321 

Total 696 37.202 

 A Etapa Microrregional do JEMG/2019 teve disputa das modalidades basquete, futsal, handebol, 

voleibol e xadrez, realizada em 50 execuções divididas em 6 semanas, com a participação em todas as 

etapas microrregionais de 37.202 estudantes-atletas e 696 municípios de Minas Gerais. A maior 

participação de estudantes-atletas se deu na região Vale do Aço com 7.765 participantes, seguido pela 

regional Sul, Centro, Zona da Mata, Norte e Triângulo.    

 

 

 



 

Área Temática Regional 

Indicador Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa regional 

Meta 80% 

Resultado 78,03% 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório da pesquisa de satisfação dos 

envolvidos na etapa regional do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 2.2 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do percentual de satisfação dos envolvidos na etapa regional foi através 

dos gráficos da SEDESE.  

O método da pesquisa de satisfação foi através de questionário aos alunos-atletas; professores; 

técnicos e árbitros participantes dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2019 durante a Etapa Regional 

que ocorreu entre os dias 24 a 29 de junho de 2019 em Pitangui, Três Marias, Baependi/Caxambu, Uberaba, 

Governador Valadares e Além Paraíba.    

A amostragem foi de 599 (quinhentos e noventa e nove) estudantes-atletas e 109 (cento e nove) 

Professores /Técnicos /Árbitros subdivididos em 6 (seis) regionais: Centro, Norte, Sul, Triangulo, Vale do 

Aço e Zona da Mata. 

Percentual médio geral de satisfação dos estudantes-atletas:   

Estrutura Locais de Competição  77,23% 

Estrutura Alojamento  79,71% 

Higiene Locais de Competição  73,66% 

Higiene Alojamento  69,95% 

Segurança Locais de Competição  81,98% 

Segurança Alojamento  61,83% 

Material Esportivo  81,88% 

Pontualidade  78,01% 

Atendimento Médico Eficácia  80,11% 

Arbitragem  72,87% 

Satisfação Geral  75,724%    

 
Percentual médio geral de satisfação de árbitros, técnicos e professores:    
 

Estrutura Locais de Competição  74,95% 

Estrutura Alojamento  79,09% 

Higiene Locais de Competição  75,24% 

Higiene Alojamento  78,31% 

Segurança Locais de Competição  76,76% 

Segurança Alojamento  82,20% 

Material Esportivo  74,23% 

Pontualidade  84,38% 



 

Atendimento Médico profissional  75,00% 

Atendimento Médico Eficácia  77,63% 

Arbitragem  80,59% 

Satisfação Geral  78,036% 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Estadual 

Indicador Número de atletas participantes – Modalidades coletivas e individuais 

Meta 4.500 

Resultado 4.147 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 11/11/2019 e-mail com relatório do número de atletas 

participantes – Modalidades coletivas e individuais envolvidos na etapa estadual do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 3.1 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do número de atletas participantes – Modalidades coletivas e individuais 

na etapa estadual foi através do relatório emitido pelo sistema após lançamento das súmulas da fase 

estadual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Estadual 

Indicador Número de municípios participantes 

Meta 200 

Resultado 232 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório do número de municípios 

participantes envolvidos na etapa estadual do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 3.2 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento dos municípios participantes foi o boletim dos jogos trazendo um total de 

232 municípios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Estadual 

Indicador Número de atletas participantes – Modalidades Paradesportivas 

Meta 350 

Resultado 199 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório do número atletas 

participantes – Modalidades Paradesportivas envolvidos na etapa estadual do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 3.3 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento atletas participantes – Modalidades Paradesportivas foi através do 

levantamento de dados das súmulas dos jogos lançadas no sistema do JEMG. 

Participaram da etapa estadual do JEMG/2019 o total de 199 estudantes atletas nas modalidades 

paradesportivas, com maior participação na modalidade Atletismo PCD (129 estudantes-atletas), seguido 

pela Bocha (23 estudantes-atletas), Natação PCD (18 estudantes-atletas), Tênis de Mesa ( 17 estudantes-

atletas) e Futebol de 7 ( 12 estudantes-atletas).   

 Apesar de não alcançar a meta prevista no termo de parceria de 350 estudantes-atletas o 

resultado é superior ao encontrado no JEMG/2018, onde 150 estudantes-atletas participaram das 

modalidades paralímpicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Estadual 

Indicador Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual 

Meta 80% 

Resultado 79,92% 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório da pesquisa de satisfação dos 

envolvidos na etapa estadual do JEMG/2019. 

Em atendimento ao item 3.5 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual foi através 

dos gráficos da SEDESE.  

O método da pesquisa de satisfação foi através de questionário aos alunos-atletas; professores; 

técnicos e árbitros participantes dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2019 durante a Etapa Estadual 

que ocorreu entre os dias 29 de julho e 3 de agosto de 2019 em Uberlândia/MG.  

A amostragem foi de 185 (cento e oitenta e cinco) estudantes-atletas e 48 (quarenta e oito) 

Professores /Técnicos /Árbitros. 

Percentual médio geral de satisfação dos estudantes-atletas: 

Estrutura Locais de Competição  86,59% 

Estrutura Alojamento  71,24% 

Higiene Locais de Competição  81,53% 

Higiene Alojamento  65,39% 

Segurança Locais de Competição  84,86% 

Segurança Alojamento  80,00% 

Material Esportivo  84,41% 

Pontualidade  75,82% 

Atendimento Médico Eficácia  83,66% 

Arbitragem  76,37% 

Satisfação Geral  78,99%    

Percentual médio geral de satisfação de árbitros, técnicos e professores:    

Estrutura Locais de Competição  88,09% 

Estrutura Alojamento  74,00% 

Higiene Locais de Competição  84,17% 

Higiene Alojamento  67,80% 

Segurança Locais de Competição  83,64% 

Segurança Alojamento  84,86% 

Material Esportivo  80,91% 

Pontualidade  80,44% 

Atendimento Médico profissional  78,22% 

Atendimento Médico Eficácia  82,44% 

Arbitragem  82,27% 

Satisfação Geral  80,622% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Nacional 

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

Meta 87% 

Resultado 94,33% 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório da pesquisa de satisfação dos 

participantes nos Jogos Escolares da Juventude – Módulo I. 

Em atendimento ao item 4.1 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da 

Juventude – Módulo I foi através dos gráficos da SEDESE.  

 

 

 

 
 



 

 

Área Temática Comunicação. 

Indicador Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG. 

Meta 400.000 visitas. 

Resultado 551.443 visitas. 

 
 A assessoria de comunicação fez um grande esforço de divulgação do conteúdo 

produzido para as etapas regional e nacional dos Jogos Escolares da Juventude e das 

Paralimpíadas Escolares, trazendo um grande número de pessoas para o site. 

 O resultado alcançado ultrapassou o estabelecido (400.000 visitas) até o final da 

vigência do Termo de Parceria 46/2018. 

 

 
 



 

 

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 inserções. 

Resultado 371 inserções. 

 

 Apesar da dificuldade de divulgação do JEMG em veículos de alcance estadual e 

nacional conseguimos atingir, nesse período, 371 inserções, ultrapassando a meta final da 

vigência do Termo de Parceria 46/2018, que são 300 inserções. 

 

IFMG Ouro Branco se destaca na edição 2019 dos Jogos 

Escolares Municipais 

 
Equipes do Campus conquistaram o primeiro lugar em três modalidades esportivas e 

irão representar Ouro Branco na etapa estadual da competição 

 

publicado: 17/10/2019 19h06, última modificação: 17/10/2019 19h06 

 

Estudantes dos cursos técnicos integrados do IFMG Ouro Branco brilharam nos 

Jogos Escolares Municipais (JEOB 2019), 

Campus 

evento realizado pela Prefeitura, por meio das 

Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer, entre os dias 7 e 11 de outubro. Orientados 

pela professora de Educação Física Flávia Xavier de Andrade Lage, os times 

do Campus ficaram com a medalha de ouro nas modalidades Voleibol Feminino, Futsal 

Masculino e Basquetebol Masculino; levando prata no Voleibol Masculino. 

Equipes de 11 escolas de Ouro Branco – sendo duas da rede privada, três estaduais, cinco 

municipais e uma federal - participaram da competição formada por 68 jogos. Ao todo, 606 

estudantes de instituições de ensino da cidade disputaram nas categorias futsal, handebol, 

voleibol e basquetebol – nos naipes feminino e masculino. 

Os bons resultados conquistados pelos times do IFMG Ouro Branco classificaram a 

instituição para representar o Município nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG 

2020) 

- seletiva estadual promovida pelo Governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de 

Estado de Esportes e de Estado de Educação, com execução da Federação de Esportes 

Estudantis de Minas Gerais (FEEMG) -, que indicará as escolas e os estudantes-atletas 

representantes do Estado para as etapas nacionais. 

As disputas do JEOB 2019 ocorreram no Ginásio Poliesportivo Raimundo Batista, na nova 

quadra da Escola Municipal Livremente e no Ouro Branco Esporte Clube. 

 



 

 
  

 

 

 



 

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 1400 inserções. 

Resultado 1540 inserções. 

 
 
 Alcançamos um resultado bastante satisfatório com as inserções de abrangência 

municipal e regional. Foram enviados dezenas de e-mails para veículos de imprensa da 

capital e grandes cidades do estado, com 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. 

 



 

 



 

Área Temática Comunicação. 

Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 

Meta 51.000 seguidores. 

Resultado 51.796 seguidores. 

 

 
Conseguimos alcançar a meta até o final da vigência do Termo de Parceria 

46/2018, que é de 51.000 seguidores. Apesar do Termo de Parceria não contabilizar os 

seguidores do Instagram, o perfil do JEMG na plataforma já alcançou 12.600 seguidores. 

 

 

 

 



 

Área Temática Nº Total dos Jogos 

Indicador Número de escolas participantes no JEMG 

Meta 1.900 

Resultado 1.987 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 08/11/2019 e-mail com relatório com o número de escolas 

participantes no JEMG. 

Em atendimento ao item 6.1 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do Número de escolas participantes no JEMG foi através da planilha 

extraída do sistema do JEMG com o resultado de 1987 escolas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área Temática Nº Total dos Jogos 

Indicador Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 

Meta 80% 

Resultado 83,43% 
Foi encaminhado à SEDESE no dia 26/09/2019 e-mail com relatório do percentual de municípios 

participantes em relação aos inscritos  

Em atendimento ao item 6.2 do quadro de indicadores do Termo de Parceria nº 46/2018 a fonte 

de utilização para levantamento do Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos foi 

através do Boletim dos Jogos. 

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.  

 



 

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 
- - 

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 

- - 

 



 

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 
 

 
 
Enviado através de e-mail pela OSCIP para SEESP e SEE no dia 13/12/2019 às 09h53min 
conforme comprovação acima. 



 

 

 

Área Temática 2 - Comunicação 

Produto 2.1: 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 

 
 

 
Enviado através de e-mail pela OSCIP para SEESP e SEE no dia 13/12/2019 às 09h53min 
conforme comprovação acima. 

 



 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Cabe ressaltar a importância do recebimento das parcelas conforme 

cronograma de desembolso a fim de garantir  sempre a execução da política publica. 

 Salientamos abaixo as conquistas nacionais nos Jogos Escolares da Juventude 

(Etapa nacional). 

Minas encerra participação nos Jogos 
Escolares da Juventude com 34 medalhas 

 
Foto(crédito): Marcus Cicarini 

Foram 15 dias de intensa emoção. Uma competição que reuniu um total de 4.998 

atletas, de 12 a 17 anos, vindos dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal, do 

Japão e de Angola. Nesse universo gigantesco de diversidade cultural, Minas Gerais 

encerra sua participação nos Jogos Escolares da Juventude/2019 com 34 medalhas 

conquistadas: 14 de ouro, 7 de prata e 13 de bronze. Difícil elencar todos os momentos 

vívidos nesses dias. Na memória ficará a lembrança indelével dessa experiência. Dias 

de glória, de sofrimento, de aprendizado, de derramar lágrimas e de comemorar. Para 

uns, um sonho que se tornou realidade, seja pela sensação de vivenciar o primeiro voo 

ou pela incontrolável alegria de sentir o peso da medalha de ouro. Não dá para nivelar 



 

todas as sensações. Cada um sabe a dor e alegria que viveu em Blumenau. Mas há um 

aspecto comum entre todas essas sensações: a grandeza de ter vivenciado momentos 

tão especiais entre os melhores do país. Que permaneça a lição do aprendizado, que 

se imortalize o momento do grito de campeão e que esses 267 estudantes-atletas que 

estiveram em Blumenau possam contagiar mais e mais jovens e incentivá-los para a 

prática esportiva. 

 

A experiência e o talento unidos por Minas. Foto(crédito): Marcus Cicarini 

Parabéns aos mineiros, a toda delegação de Minas Gerais que exerceu o seu papel com 

garra e profissionalismo. Por intermédio da nossa estudante-atleta Maria Clara de 

Souza, que voltou pra casa com 4 medalhas de ouro e recolocou a ginástica rítmica na 

primeira divisão em 2020, sob o comando da brilhante professora Maria Inês Salles, 

presente em todas as edições dos Jogos Escolares da Juventude, nos despedimos desta 

edição com a convicção de que lutar sempre vale a pena.  E se em algum momento, 

bater aquela saudade dos Jogos Escolares da Juventude/2019, visite nossa fanpage e 

assista os momentos eternizados durante as coberturas ao vivo dos Jogos. Uma volta 

ao passado, um reencontro saudável com a nossa juventude e com as grandes 

conquistas que vivenciamos. 

Clique aqui e acesse o Boletim 16. 

Clique aqui e acesse a Galeria dos Campeões. 

Quadro de Medalhas: 

Atletismo:  8 medalhas, sendo 4 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. 

Badminton: 3 medalhas de bronze. 

Basquete masculino I: 1 medalha de prata 

Ciclismo: 3 medalhas, sendo 1 de prata e 2 de bronze. 

Futsal feminino I e II : 2 medalhas, sendo 1 de ouro e 1 de prata. 

Ginástica Rítmica: 4 medalhas de ouro. 

https://www.cob.org.br/pt/cob/documentos/jogos-escolares-da-juventude
http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/GALERIA-DOS-CAMPE%C3%95ES-ETAPA-NACIONAL-BLUMENAU-2019.pdf


 

Handebol Masculino II: 1 medalha de ouro. 

Judô: 3 medalhas de ouro. 

Natação: 4 medalhas de bronze. 

Tênis de mesa: 1 medalha de bronze. 

Voleibol feminino II: 1 medalha de prata. 

Xadrez: 3 medalhas, sendo 1 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. 

  

Medalhistas de Minas: 

Atletismo: 

Adrian Christian de Oliveira da E.E. Chico Rezende de Lagoa da Prata: ouro no 

arremesso do peso e ouro no lançamento de disco – 12 a 14 anos – (módulo I). 

Ana Luisa Couto do Coleguium – Ouro Preto  de Belo Horizonte:  ouro no Pentatlo. 

Bárbara Rodrigues da E.E. Madre Carmelita de Belo Horizonte: ouro nos 100 metros 

com Barreiras e  bronze nos 100 metros rasos  – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Júlia dos Santos Ferreira da E.E. Monsenhor Alfredo Dohr de Lagoa da Prata: prata no 

lançamento do dardo – 12 a 14 anos – (módulo I). 

Mariana Oliveira da E.E. Dona Canuta Rosa Oliveira Barbosa de Ipatinga:  prata no salto 

em distância – 15 a 17 anos – (módulo I) 

Beatriz Marciano da E.E. Professora Maria Muzzi Mustaferro de Belo Horizonte: bronze 

no arremesso de peso – 15 a 17 anos (módulo II). 

Badminton: 

Ana Luiza Rodrigues da E.E. Padre Antônio Vieira e Lhorrana Cristina da E.E. Engenheiro 

Henrique Dumont, ambas do município de Santos Dumont:  bronze na categoria dupla 

feminina – 12 a 14 anos – (módulo I). Divisão II. 

Júlia Amaral da E.E. Padre Antônio Vieira de Santos Dumont: bronze na dupla feminina 

com a estudante-atleta Kailane dos Santos de Sergipe – 15 a 17 anos (módulo II)  . 

Gladson Coelho da E.E. Cônego Lafaiete de José Raydan: bronze na dupla masculina 

com o estudante-atleta Pedro da Costa de Pernambuco – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Ciclismo: 

Ana Paula Finco Silva da E.E. Benedito Ferreira Calafiori de São Sebastião do Paraíso: 

bronze na prova contra o relógio e na prova por pontos – 15 a 17 anos – (módulo II). 



 

João Pulo Nazareno Quines do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Carmo de Unaí: 

prata na prova contra o relógio – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Ginástica Rítmica: 

Maria Clara Figueiredo Souza do Colégio CEM – Centro Educacional Mineiro de Belo 

Horizonte: 4 medalhas de ouro – Divisão II. Individual por equipe, Individual Geral, 

aparelho maça e aparelho bola. 

Judô: 

Jacqueline Nascimento da E.E. Presidente Antônio Carlos de Belo Horizonte: ouro  na 

categoria leve (-52Kg) – 15 a 17 anos (módulo II). 

Layla de Carvalho Belarmino da E.E. Presidente Antônio Carlos de Belo Horizonte: ouro 

na categoria meio médio (-57kg) – 15 a 17 anos (módulo II). 

Pedro Lucas Rodrigo Lasmar da E.E. Professor Aracy Miranda de Varginha.: ouro na 

categoria leve (-66Kg), – 15 a 17 anos (módulo II). 

 Natação: 

 Bruno Lage de Carvalho Rocha do Colégio Loyola de Belo Horizonte: bronze nos 200 

metros livre – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Izaque Igor Querino Vieira da E.E. Afonso Pena de Belo Horizonte: bronze nos 50 

metros borboleta – 12 a 14 anos – (módulo I). 

Luís Fernando de Oliveira do Instituto Padre Machado de Oliveira de Belo Horizonte: 

bronze nos 100 metros borboleta – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Maria Clara Cardoso Pio do Instituto Padre Machado de Belo Horizonte: bronze nos 50 

metros costas – 15 a 17 anos – (módulo II). 

Tênis de Mesa: 

 Fernanda Rebartini Reis da E.M. José Augusto Paiva de Varginha e Thayssa Vittória 

Machado da E.E. Wladimir de Rezende Pinto de Varginha: bronze na dupla feminina – 

12 a 14 anos – (módulo I). 

 Xadrez: 

Matheus Mendes Domingues Ribeiro do Colégio Santa Catarina de Juiz de Fora: ouro 

no torneio Blitz e prata no xadrez convencional – 12 a 14 anos – (módulo I). 

Leandro Vilarinho Guimarães do IFTM de Ituiutaba: bronze no xadrez convencional. 

 Modalidades Coletivas: 



 

Medalha de ouro no handebol masculino – 15 a 17 anos – (módulo II): Colégio 

Nacional de Uberlândia. 

Medalha de ouro no futsal feminino – 12 a 14 anos (módulo I): E.E. Professor Nelson 

de Sena de Governador Valadares. 

Medalha de prata no basquete masculino – 12 a 14 anos (módulo I): Colégio Eccellente 

de Belo Horizonte. 

Medalha de prata no futsal feminino – 15 a 17 anos (módulo II): E.E. Professor Nelson 

de Sena de Governador Valadares. 

Medalha de prata no voleibol feminino – 15 a 17 anos (módulo II): E.E. Deputado 

Domingos de Figueiredo, de Varginha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Certidões  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP  

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas 

neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos 

indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao Federação de Esportes 

Estudantis de Minas Gerais e podem ser consultadas a qualquer momento pela 

Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria de Estado de Esportes e da 

Secretaria de Estado de Educação ou representantes de órgãos de controle e auditoria 

do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020 

 

 

__________________________________ 

Éverson Ciccarini 

Presidente da OSCIP 

Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais 


