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Inscrições de municípios 

Ações Data / Período 

Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa 
municipal. 

9/3 a 27/3/2020 

 
 

Inscrições de escolas e estudantes-atletas 

Ações Data / Período 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização 
da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

Gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 20 
dias antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana 
de realização da etapa. 

Conforme 
programação da 
microrregional. 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias 
antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de 
realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após 
a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da 
semana de realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

 

 

1ª semana – Realização Etapa Microrregional  20/4 a 26/4/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 30/3/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 30/3/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 2/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 3/4/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 9/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

14/4/2020 

 
 

 

2ª semana – Realização Etapa Microrregional  27/4 a 3/5/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 6/4/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 6/4/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 8/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 9/4/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 16/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

21/4/2020 
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3ª semana – Realização Etapa Microrregional  4/5 a 10/5/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 13/4/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 6/4/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 16/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 17/4/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 23/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

28/4/2020 

 

 

 

 

4ª semana – Realização Etapa Microrregional  11/5 a 17/5/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 20/4/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 20/4/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 23/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 24/4/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 30/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

5/5/2020 

 
 

5ª semana – Realização Etapa Microrregional  18/5 a 24/5/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 27/4/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 27/4/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 29/4/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 30/4/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 7/5/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

12/5/2020 
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6ª semana – Realização Etapa Microrregional  25/5 a 31/5/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas. 

Até 4/5/2020 

Indicação das escolas na modalidade de xadrez. Até 4/5/2020 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 7/5/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na 
modalidade de xadrez. 

Até 8/5/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 14/5/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

19/5/2020 

 

 

 

Etapa Regional 

Ações Data / Período 

Realização da Etapa Regional 22/6 a 28/6/2020 

Data-limite para desistência de participação das equipes classificadas nas modalidades 
coletivas. 

1º/6/2020 

Data-limite para desistência de participação dos estudantes-atletas classificados na 
modalidade de xadrez. 

16/6/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas para a cidade-sede que não tenha participado da etapa 
microrregional. 

Até 1º/6/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de 
xadrez para a cidade-sede que não tenha participado da etapa microrregional. 

Até 1º/6/2020 

Solicitação formalizada de alojamento e confirmação do horário de chegada à cidade-sede. 
(Enviar para a Superintendência de sua jurisdição). 

4/6/2020 

Reunião técnica das modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol (presença 
obrigatória). 

4/6/2020 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 12/6/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas 
modalidades coletivas. 

16/6/2020 
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Etapa Estadual – Modalidades coletivas, individuais e paralímpicas 

Ações Data / Período 

Realização da Etapa Estadual  27/7 a 2/8/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento do número mínimo de estudantes-atletas 
nas modalidades coletivas para Belo Horizonte e cidade-sede que não tenha participado 
das etapas microrregionais e regionais. 

Até 3/7/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades 
individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, 
natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, inclusive a cidade-sede e Belo 
Horizonte.  

Até 3/7/2020 

Indicação das escolas, inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades 
paralímpicas: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação, 
parabadminton, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado,  inclusive a 
cidade-sede e Belo Horizonte. 

Até 3/7/2020 

Data-limite para desistência de participação das equipes classificadas nas modalidades 
coletivas. 

Até 3/7/2020 

Data-limite para desistência dos estudantes-atletas classificados na modalidade de xadrez. Até 3/7/2020 

Solicitação formalizada de alojamento e confirmação do horário previsto de chegada à 
cidade-sede. (Enviar para a Superintendência de sua jurisdição). 

Até 9/7/2020 

Reunião técnica das modalidades: badminton, basquetebol, futsal, handebol, vôlei de praia 
e voleibol (presença obrigatória). 

9/7/2020 

Publicação dos programas provas. 15/7/2020 

Publicação e divulgação das tabelas. 16/7/2020 

Alterações nas fichas de modalidades individuais. Até 21/7/2020 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

21/7/2020 

Reunião técnica das modalidades individuais: atletismo, ciclismo, ginástica artística, 
ginástica rítmica, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, xadrez, inclusive a cidade-sede 
e Belo Horizonte (presença obrigatória). 

A definir 

Reunião técnica das modalidades paralímpicas: atletismo, basquete em cadeira de rodas 
3x3, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação, parabadminton, tênis de 
mesa, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado, inclusive a cidade-sede e Belo 
Horizonte (presença obrigatória). 

A definir 
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Jogos Escolares da Juventude / Paralimpíadas Escolares 

Ações Data / Período 

Participação das modalidades coletivas na Etapa Regional dos Jogos Escolares da 
Juventude. 

20/9 a 24/9/2020 

Data-limite para recebimento da documentação das modalidades coletivas para inscrição 
nominal e confirmação de participação dos estudantes-atletas e técnicos nos Jogos 
Escolares da Juventude (Etapa Regional). 

Até 17/8/2020 

Participação na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude. 6/11 a 21/11/2020 

Data-limite para recebimento da documentação das modalidades coletivas para inscrição 
nominal e confirmação de participação dos estudantes-atletas e técnicos nos Jogos 
Escolares da Juventude (Etapa Nacional). 

Até 21/9/2020 

Data-limite para recebimento da documentação das modalidades individuais para 
inscrição nominal e confirmação de participação dos estudantes-atletas e técnicos nos Jogos 
Escolares da Juventude. 

Até 21/9/2020 

Participação nas Paralimpíadas Escolares. 23/11 a 28/11/2020 

Data-limite para recebimento da documentação para inscrição nominal e confirmação de 
participação dos estudantes-atletas e técnicos nas Paralimpíadas Escolares. 

28/8/2020 

 
 

Ações pós Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2020 

Ações Data / Período 

Prazo para o envio do projeto de sediamento para o JEMG/2021. 18/12/2020 

Seminário de Avaliação/2020  A definir 

 

 

Responsáveis técnicos: 

 
Prof. Guilherme Yankous Cicarini 
CREF6 Nº 018.269-G/MG  
Coordenador Técnico-Geral 
 
Profª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima  
CREF6 Nº 022.674-G/MG  
Coordenadora-Geral 


