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TUTORIAL

SISTEMA DE INSCRIÇÃO



1º Passo:

Link de acesso ao sistema de inscrição:
http:// jogosestudantis.educacao.go.gov.br/visao/login.asp



Primeiro acesso – Cadastro da

Escola para obter usuário e

senha no sistema.



Primeiramente, você deverá digitar o número do

INEP no campo “Unidade de Ensino” e depois os

demais campos!

Após ler as informações contidas no

Termo de Compromisso marque no

quadrinho ao lado da palavra Ciente.

Em seguida clique em SALVAR.



Na próxima página aparecerá uma mensagem informando que a

senha foi enviada para o e-mail digitado no Termo de Compromisso.

Clique em OK.

E-mail recebido com 

USUÁRIO e SENHA

Em seguida, aparecerá uma mensagem informando que irá gerar o termo de compromisso.

Clique em OK.



Termo de Compromisso preenchido com o USUÁRIO e SENHA

email@teste.com.br

senhateste

NOME DO DIRETOR

EMAIL DO DIRETOR

TELEFONE DO DIRETOR



2º Passo:

Clique em “Acessar o Sistema” e irá pra a tela inicial, onde deverá colocar

o usuário e senha gerados no termo de compromisso

email@teste.com.br

senhateste

NOME DO DIRETOR

EMAIL DO DIRETOR

TELEFONE DO DIRETOR

email@teste.com.br

senhateste



ESCOLA JÁ CADASTRADA NO SISTEMA:

Fazer o login no sistema com o 

usuário e senha na página principal Irá aparecer a mensagem dizendo que a

escola não possui o termo de adesão aos

jogos, clique em OK e será direcionado

para a página do Termo de Compromisso.



Preencher o Termo de Compromisso e clicar

em SALVAR.

email@teste.com.br

senhateste

Acessar o sistema e

colocar o login e senha.



ESQUECEU A SENHA



3º Passo:

Ao fazer login, irá acessar essa página.

Poderá alterar seus

dados cadastrais.

Fase atual do sistema.



CADASTRO DA ESCOLA:

Ir para a página principal e realizar o cadastro da Escola.

Realizar o cadastro da escola e impressão do Termo de

Responsabilidade e Cessão de Direitos para Instituição de

Ensino - 2022



Após complementar as informações

faltantes, clique em INCLUIR.

Após, aparecerá a mensagem de registro

inserido com sucesso, clique em OK.

Após, retornar para a tela de cadastro da 

escola e clique em EMITIR A FICHA .



Irá aparecer o Termo de Responsabilidade,

clique em IMPRIMIR.



CADASTRO DE ESTUDANTE-ATLETA:

Ir para a página principal e realizar o cadastro do Estudante-Atleta.



Estudante-atleta da rede estadual ou já cadastrado no sistema dos JEEG’s

em anos anteriores:

Clicar na lupa para pesquisar o estudante-atleta no sistema.

Digitar o nome do estudante-atleta e clicar em CONSULTAR.

Estudantes que não são da rede estadual e não foram cadastrados no

sistema do JEEG’s em anos anteriores, terão que fazer o cadastro,

preenchendo todos os campos.



A foto 3x4 é obrigatória. O

arquivo deverá ser no formato

JPG.

Informar se participa de algum

projeto de treinamento.
Preencher os dados faltantes!

Anexar os documentos solicitados no Regulamento

Geral (OBRIGATÓRIO).
Informar o número do SUS – não é obrigatório, porém

importante.



CUIDADOS AO ANEXAR FOTO E DOCUMENTO NO ATO DA INSCRIÇÃO:

➢ Verifique o tamanho e formato dos arquivos (foto e documento) – arquivos muito grandes (JPG acima

de 150KB e PDF acima de 500KB) podem pesar o sistema e gerar uma página de erro ao clicar em

“incluir”, não finalizando a inscrição;

➢ Tente anexar apenas no “Documento 1”, ou seja, apenas um PDF;

➢ Caso necessário utilizar o campo “Documento 2”, faça a inclusão do documento após a finalização e

conclusão do cadastro – basta inserir novamente o CPF do inscrito, anexar o documento que falta e

clique em “alterar” ao final da página.



Após preencher as informações apresentadas, clique em INCLUIR.

Indicar a modalidade/prova que o

estudante-atleta irá participar



Para imprimir o Termo de Responsabilidade e Cessão de Direitos, clique em EMITIR A FICHA.



EXEMPLOS DE UPLOAD FOTO 3X4
CORRETO

ERRADO

Com adereço (boné, 

óculos de sol...)

Tamanho irregular da foto 

(não é 3x4)

Rosto de lado, cortando 

alguma parte
Participante sem camisa

Foto sem qualidade e/ou 

antiga



CADASTRO DE TÉCNICO:

Ir para a página principal e realizar o cadastro do Técnico.



Se o técnico não tiver cadastro no sistema, basta inserir todas as informações

dos dados pessoais e clicar em INCLUIR.

Se o técnico já tiver cadastro no sistema, basta clicar na lupa, pesquisar pelo

nome do técnico e clicar no técnico.



Ao cadastrar o técnico você poderá incluir mais de uma modalidade, categoria ou

gênero. Porém, sugerimos que seja cadastrado um técnico para cada equipe

devido a possibilidade de coincidir os horários de competição.Preencher as informações faltantes!



Anexe os documentos pessoais do técnico, conforme

solicitado no Regulamento Geral.

Após preencher as informações apresentadas, clique em INCLUIR.



Após, clique em EMITIR FICHA para imprimir o Termo de

Responsabilidade e Cessão de Direitos.





CADASTRO DIRIGENTE



CADASTRO DE EQUIPE:

Ir para a página principal e realizar o cadastro da Equipe – Modalidades

Coletivas.



VINCULAR ESTUDANTE-ATLETA NA EQUIPE:

Ir para a página principal e realizar a vinculação do estudante-atleta na equipe –

somente para as Modalidades Coletivas.



Selecionar os atletas que

compõe aquela equipe.

Para salvar, clique em

INCLUIR.



SUBSTITUIÇÃO DE ESTUDANTE-ATLETA:



Informar os dados do estudante-atleta 

que irá sair e o motivo da saída.

Informar os dados do estudante-atleta 

que irá entrar.

Neste campo só irá aparecer as 

modalidades que poderão ser 

selecionadas, que são as 

modalidades em que o 

estudante-atleta que está 

saindo, foi inscrito.

Para salvar, clique em INCLUIR.



SUBSTITUIÇÃO DE TÉCNICO:



Informar os dados do técnico que irá sair 

e o motivo da saída.

Neste campo só irá aparecer 

as modalidades que poderão 

ser selecionadas, que são as 

modalidades em que o 

técnico que está saindo, foi 

inscrito.

Para salvar, clique em INCLUIR.

Informar os dados do 

estudante-atleta que irá 

entrar.



RESULTADOS:

Realizar o lançamento de todos os resultados individuais.



Para as modalidades individuais a

ordem das fases são as seguintes:

1- Escolar

2- Municipal

3- Intermunicipal

4- Estadual

Após preencher os dados, serão

listados os alunos com o tipo de prova

individual selecionada acima. Você

deverá selecionar o aluno e a ordem de

classificação dele (1º lugar, 2º lugar ...)

No campo “Classificado” deverá informar

se o aluno selecionado foi classificado ou

não para a próxima fase.

No campo "marca" deverá colocar o

resultado (tempo, distância, etc)

conquistado pelo aluno.

Após preencher tudo deverá

clicar na opção “Incluir”.



RESULTADOS:

Realizar o lançamento de todos os resultados coletivos.



Ao selecionar Resultados Coletivos na aba

“Resultados”, você deverá selecionar e preencher

todos campos.

Após o preenchimento dos campos serão listados todos

os alunos que foram vinculados à equipe selecionada.

O responsável pelo cadastro deverá selecionar todos

os alunos, colocar a ordem de classificação, clicar e

indicar se foi classificado ou não para a próxima fase.

A ordem das Fases para as modalidades coletivas

são as seguintes:

1- Escolar

2- Municipal

3- Intermunicipal

4- Regional

5- Estadual

Em seguida deverá 

clicar em “incluir”



CADASTRO DE DIRIGENTE:

Cadastro dos dirigentes da delegação (Chefe de delegação, Coordenador da CRE, Médico,

Fisioterapeuta, Motorista, Imprensa...)



CADASTRO DE DIRIGENTE:



Após preencher todos os campos, clique em

INCLUIR e depois em EMITIR FICHA.



RELATÓRIOS:

Permite visualizar os estudantes-atletas inscritos, estudantes-atletas

classificados, técnico e dirigente.



Clique em Relatórios – Estudantes-Atletas Inscritos e logo após abrirá uma página; após preenchimento dos campos, emitirá o relatório.



Modelo de Relatório Estudantes-Atletas Inscritos utilizando a seleção por escola, modalidade, gênero e categoria.

(Couto Magalhaes – Basquetebol – Juvenil – Masculino)





Selecione o tipo de credencial e preencha

todos os campos solicitados.



Após o preenchimento dos campos serão

listados todos os participantes que foram

vinculados à seleção.

Selecione os participantes que queira imprimir

a credencial e após clique em

VISUALIZAR/IMPRIMIR.



CREDENCIAL



RELATÓRIOS:

Ficha Nominal para as modalidades coletivas





Obrigado


