
PROJETO ESCOLAS NO CEU

O Projeto Escola no CEU foi criado com a importante missão de possibilitar o acesso de
crianças e adolescentes à prática de atividades físicas e de lazer no Centro Esportivo
Universitário (CEU) - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

1 – Esporte e Lazer para as Escolas Públicas

Objetivo:
Apoiar atividades esportivas e de lazer para estudantes de escolas públicas da região
metropolitana de Belo Horizonte
Metodologia:
Quinzenalmente, sempre às QUARTAS-FEIRAS, serão disponibilizadas visitas gratuitas
para escolas públicas da região metropolitana de Belo Horizonte. No primeiro semestre de
2023, tais visitas serão realizadas nas seguintes datas:

Datas disponíveis:

01 de março
15 de março
29 de março
12 de abril
03 de maio
17 de maio
31 de maio
14 de junho
28 de junho

Passo-a-Passo para a Pré-reserva e Formalização da Visita ao CEU para o evento
esportivo e de lazer:
1) Entrar em contato com o C.E.U., através do email visitas2022@ceu.ufmg.br
informando os seguintes dados:
1.1) Data e horário pretendido (manhã e tarde ou somente um dos períodos);
1.2) Nome da instituição;
1.3) CNPJ da instituição;
1.4) Estimativa de alunos (máximo 100 alunos);
1.5) Proposta das atividades a serem desenvolvidas;
1.6) Faixa etária;
1.7) Nome do responsável;
1.8) Telefone para contato.
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Os pedidos deverão ser realizados por e-mail a partir do dia 08 de fevereiro, e serão
atendidos por ordem de recebimento. Sendo deferida a reserva, a secretaria administrativa
encaminhará ao responsável da escola os TERMOS DE AUTORIZAÇÃO,
RESPONSABILIDADE e CONTRATO, bem como as NORMAS do CEU para
conhecimento e instrução.
Atenção:

- o simples envio do interesse não garante a reserva de data;
- no dia da visita, os alunos deverão ser acompanhados por professores e outros

profissionais da escola em quantidade suficiente;
- pedidos enviados antes do dia 08 de fevereiro não serão considerados;
- não nos responsabilizamos por mensagens extraviadas.

Para maiores informações: estagio.ceu.tur@gmail.com
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