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Programa de iniciação esportiva com foco na aquisição das habilidades 
motoras, sem perder o seu caráter de inclusão social e que atende a crianças 
e adolescentes de 07 a 13 anos, em diferentes modalidades esportivas.  
Contato: (31) 3915-4613 / 4612 / 4606  
E-mail: esportedeformacao@esportes.mg.gov.br 



MODALIDADES 
ESPORTIVAS 

•Atletismo 

•Basquete 

• Futebol de campo 

• Futsal 

•Handebol 

•Natação 

•Voleibol 

•Peteca 

•Xadrez 

•Tênis de Mesa 

ATIVIDADES 
DIVERSIFICADAS 

• Jogos pré-desportivos 

•Brincadeiras 

•Gincanas 

•Recreação 

• Lutas  

•Ginásticas 

•Danças 

TEMAS 
TRANSVERSAIS 

•Violência 

•Trabalho em equipe 

• Sexualidade 

• Saúde 

•Drogas 

Conteúdos abordados (de acordo com a 
estrutura física da escola): 



96  

núcleos 

9.600 
educandos 

288 

educadores 

Famílias e 
comunidade 

2013 Edital aberto 



Jogos Escolares de Minas Gerais 
 
Considerado o maior evento esportivo do estado. É uma competição esportiva-
educacional, que oportuniza a participação dos alunos das escolas públicas e 
particulares do ensino fundamental e médio dos 740 municípios mineiros.  
Contato: (31) 3915-4620 / 4623 / 4624 / 4625 / 4626  
E-mail: lise.costa@esportes.mg.gov.br 



740 
municípios 

inscritos  

87 % dos 
municípios 

de MG 

55 cidades 
sede 

Espera-se 55 
mil 

participações 

2013 



Programa que busca potencializar a cultura do uso da bicicleta como meio de 
transporte para as atividades diárias e de lazer, aumentando o volume de 
atividade física regular, e contribuindo para o meio ambiente, por meio da 
redução da emissão de poluentes, e da menor exigência de espaço para 
circulação e estacionamento. 
Contato: (31) 3915-4689 / 4686 
E-mail: projetos@esportes.mg.gov.br 



Instalações 
de 

paraciclos  

Parques 
para 

ecociclismo 

Caminhos 
turísticos 

Escolas 
públicas 



  

Favorece a prática de atividade física nos municípios beneficiados, potencializa e 

diversifica as ações das Equipes de Saúde da Família (ESF) do município, e 

estimula a mudança de hábitos. Edital aberto para as prefeituras e academias se 

cadastrarem e receber a verba. A academia deve oferecer 3 modalidades 

esportivas. 

Contato: (31)3915-4598 / 4599 / 4600 / 4603  

E-mail: geracaosaude@esportes.mg.gov.br 



15 % jovens 
mineiros tem 

sobrepeso 

93 academias 
já 

credenciadas 

30 
academias 

contratadas 

15 já iniciaram 
os trabalhos 

2013 Edital aberto 



Campeonato de jogos abertos abrangendo modalidades coletivas e 
individuais, envolvendo atletas e equipes federados, e que busca o 
fortalecimento esportivo dos municípios mineiros e o surgimento de talentos 
que possam representar o nosso Estado nas principais competições 
nacionais e internacionais. Jogos de Minas, acontece a 30 anos. 
Contato: (31) 3915-4592 / 4643 / 4632 
E-mail: erica.moraes@esportes.mg.gov.br 



30º ano do 
programa 

Espera-se  
8 000 

atletas 

12 cidades 
sedes 

Etapas 
microregionais 

e estadual 

2013 



Qualificação Profissional: Capacita profissionais da área de educação física 
no tema formação e treinamento de atletas do paradesporto nos municípios 
de Minas Gerais. Previsão de 4 festivais com atletas deficientes em 4 cidades 
que poderão sediar mediante apoio. 
Contato:(31) 3915-4636 / 4637 
E-mail: rosana.bastos@esportes.mg.gov.br 



4 festivais 
paradesportivos 

480 
participações 

de 
profissionais 

400 
participações 

entre 
alunos/atletas 

4 cidades 
sedes 

2013 



Bolsa Atleta 
Oficina de 
Esportes 

Seleção 
Mineira Lutas 

Seleção 
Mineira 

Atletismo 

2013 
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