
MOVIMENTA JOINVILLE -  INICIAÇÃO ESPORTIVA - 2023

REGULAMENTO DE INSCRIÇÕES

PARTICIPAÇÃO

Crianças e adolescentes de 6 à 17 anos, considerando o ano de nascimento (2006-2017,
com exceção da Ginástica Rítmica, com turmas a partir de 2018), estudantes da rede
regular de ensino de Joinville (municipal, estadual, federal e particular) conforme as faixas
etárias das modalidades esportivas ofertadas.

1. DO CRONOGRAMA
DATAS CRONOGRAMA LOCAL

a partir de
Fevereiro/23

● Publicação do Regulamento;
● As turmas são atualizadas regularmente

conforme novas oportunidades.

www.joinville.sc.gov.br

a partir de
Fevereiro/23

Inscrições:
● Acessar o portal Sesporte através do site da

prefeitura;
● Efetuar o cadastro ou login;
● Selecionar a turma desejada observando a

modalidade, local, horário, idade, gênero;
● Clique em inscrição online ⇒ Quero me

inscrever*;
● A efetivação da vaga depende da

entrega/envio da ficha de inscrição e do
**atestado de frequência nos primeiros dias
de aula.

*Em caso de turmas com as vagas preenchidas
você poderá optar por entrar na fila de espera;

www.joinville.sc.gov.br

Local e horário da aula.
**documento obtido
pelo responsável na
unidade escolar do
aluno.

Fila de
Espera

Será de responsabilidade dos pais ou
responsáveis acompanhar semanalmente no
sistema Sesporte as matrículas do aluno.

Para isso faça login no portal Sesporte com dados
do aluno, vá em ⇒ minha conta ⇒ minhas
matrículas.

sesporte.joinville.sc.go
v.br

OBS ● Não haverá publicação de lista de contemplados;
● Não haverá contato telefônico para chamamento da lista de espera;
● Manter email atualizado no portal Sesporte para receber

notificações automáticas;

http://www.joinville.sc.gov.br
http://www.joinville.sc.gov.br


● Para continuidade das turmas será observado a quantidade de
alunos inscritos, caso haja pouca procura, avaliaremos a
realocação do professor para outro núcleo.

2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições para as turmas do Programa Movimenta Joinville - Iniciação Desportiva 2023
serão realizadas por meio eletrônico (portal Sesporte) de acordo com o cronograma (item 1
acima) durante todo o ano.

2.1. Documentos necessários:

● Entrega/envio de ficha de inscrição assinada pelo responsável;
● Entrega do atestado de frequência escolar nos primeiros dias de aula do aluno

recém inscrito ou recém chamado da fila de espera. Este documento deve ser
obtido pelo responsável na secretaria da entidade escolar em 2023.

2.2. Demais documentos que podem ser inseridos no portal Sesporte:

● Foto;
● Certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno;
● Comprovante de residência;

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

As vagas disponíveis por turmas e modalidades serão preenchidas conforme a ordem de
recebimento das inscrições no portal Sesporte. Após o número de vagas estar completo, as
próximas inscrições entrarão na lista de espera da turma escolhida.

4. DA VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Para que a inscrição seja validada os responsáveis devem entregar/enviar a ficha de
inscrição assinada e entregar o atestado de frequência para o professor da turma.

Caso essa exigência não seja cumprida, a vaga poderá ser cancelada e será adicionado o
próximo da fila de espera.

OBSERVAÇÃO: Inscrições para os núcleos SESC - Vila Nova, Cristo Bom Pastor e
Paróquia São Francisco de Assis serão diretamente no local.

5. DO CANCELAMENTO DA VAGA



5.1. O estudante que faltar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) vezes alternadas sem
justificativa terá sua vaga cancelada e a mesma será disponibilizada para o próximo da fila de
espera. Obs: a falta deve ser justificada com o professor na aula seguinte ao(s) dia(s) da(s)
falta(s) através da entrega/apresentação de documento (atestado/declaração)

5.2. As faltas serão consideradas a partir da segunda de aula do inscrito conforme cronograma
(item 1);

5.3. Caso o responsável pelo estudante não realize a entrega do documento exigido no item 2.1
no prazo, sua inscrição será cancelada.

6. DA FILA DE ESPERA

O portal Sesporte gera automaticamente a fila de espera após preenchimento das vagas.
Quando houver alguma desistência ou cancelamento de inscrição, adicionaremos periodicamente
da fila de espera para a lista de inscritos. O responsável deve acompanhar a situação de inscrição
do aluno conforme está descrito no cronograma (item 1).

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Este regulamento é referente às inscrições para as turmas de iniciação esportiva. As
inscrições terão validade até dezembro de 2023 ou conforme regulamento específico da turma;

7.2. As aulas de iniciação esportiva ofertadas pela Secretaria de Esportes são gratuitas;

7.3. Os estudantes devem utilizar vestimentas e calçados adequados para a prática de atividades
físicas, porém o programa de Iniciação esportiva não obriga a compra de uniformes. Fica a critério
dos responsáveis adquirir ou não uniforme de modalidades específicas;

7.4. A Sesporte NÃO oferece transporte de ida ou volta para os locais das aula;

7.5. Os responsáveis pelo deslocamento dos estudantes devem estar atentos ao horário de início
e término da aula, para que o mesmo não tenha nenhum prejuízo ou contratempo de permanecer
sozinho no local da aula.

7.6. A quantidade de vagas por turma é definida de acordo com o local e especificidades de cada
modalidade;

7.7. Não nos responsabilizamos por dados de telefone/email fornecidos incorretamente no portal
Sesporte. Caso tenha dúvidas a respeito, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Equipe Movimenta Joinville - Iniciação Esportiva

Área de Esporte Educacional e de Participação

(47) 3433 1160 / sesporte.ute.aep@joinville.sc.gov.br



Secretaria de Esportes - Prefeitura Municipal de Joinville


