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1 – ACESSE O SITE: http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br

2 – Na aba inscrições 
clique no link verde: 
‘Acesse o sistema agora’

http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/


3 – Clique no botão 
vermelho “INSCRIÇÃO”.



5 – Digite no campo o CPF de quem deverá ser o representante do Município.

6 – Clique em próximo...

4 – uma barra de status 
indicará sua progressão 
na inscrição. Separado 
em 3 Passos.



8 – Se o usuário já estiver registrado no sistema, clique em “OK” e prossiga 
com a inscrição. Se não, clique em cancelar e digite outro CPF Válido.

7 – É importante ressaltar que existem também instruções no topo de cada 
passo para facilitar e ou informar sobre o que deve ser feito.  



9 – Neste caso os campos mais escuros estão bloqueados, partindo do suposto que o 
sistema já possuía algumas informações do usuário em questão.

10 – Digite todos os dados, certifique-se de preencher todos os campos e clique em próximo.  



11 – Selecione o município que o usuário irá representar.

12 – Clique em próximo...



http://200.198.49.38:8081/jogosescolares

13 – Exemplo de como o email de confirmação deve chegar para você.

14 – Verifique sempre a sua 
‘CAIXA DE SPAM’ ou ‘LIXO 
ELETRÔNICO’ e adicione 
informação@esportes.mg.gov.br
à sua lista de contatos.

Daniel Pereira

07371027647

http://200.198.49.38:8081/jogosescolares
mailto:informa��o@esportes.mg.gov.br


15 – Insira no sistema seu Login e Senha e clique em entrar...



16 – Esta  é sua pagina inicial. 
No menu ‘SISTEMA’ você poderá alterar sua senha e fazer logout. O menu 
‘MUNICIPAL’ há os campos necessários para dar prosseguimento com o cadastro.
Clique em ‘Etapa municipal’...

17- Leia sempre as informações nesta 
caixa! Ela vai estar sempre atualizada 
e irá lhe informar o que ainda resta 
para você estar 100% com a 
documentação necessária.

Abaixo Existe a caixa de comunicados 
serão enviados quando necessários!
Por exemplo um prazo para envio do 
Ofício.



18 – Nesta etapa você deverá inserir os Números das escolas (participantes, jogos 
realizados, etc.). E clique em salvar.

19 – Abaixo insira os 
nomes das escolas 
campeãs.

20 – Caso não haja  
escolas participantes 
clique no ícone 
justificar.



21 – Esta é a tela de justificativa. Descreva o mais sucinto possível sobre os motivos 
da não realização da etapa municipal e clique em salvar.



22– Clique em impressão de ofícios, depois clique no ícone para gerar o Documento, 
que abrira em uma nova janela.



23– Este é o exemplo do documento gerado na própria pagina da internet. 
Como atalho aperte as TECLAS “CTRL + P” para selecionar uma impressora e clique 
em imprimir. Ou vá no menu do navegador em “arquivo/imprimir”.



24 – Clique em indicar escolas para selecionar os dados dela como Dependência administrativa nome 
modulo, etc. 
Preencha os dados do representante daquela Escola e clique em inserir. Faça isso em todas as escolas 
seguintes. Lembrando que um Representante do Município NÃO pode representar uma Escola!

25 - Aqui você pode atualizar 
os dados e poderá removê-los 
caso erre.

A lista abaixo mostra em 
ordem  as escolas que você já 
preencheu

Um email será enviado ao 
representante para que ele possa 
acessar o sistema. O email 
contem login e uma senha de 
acesso que depois pode ser 
mudada.



26 – Caso haja necessidade de substituição do representante clique aqui

27 - Aqui você vera os 
dados do representante 
atual e da instituição 
Clique em Substituir 
representante 28 – Preencha os novos dados do 

novo representante e clique no 
botão “confirmar substituição do 
representante.”, ou cancele.

29 – Um email será enviado com login
e senha para este novo representante 
entrar no sistema.


