
 

 

Funel

esporte educacional 

Mesas redonda em live 

Esporte da Escola e esporte na escola

Mesa redonda o papel do projeto social 
na vida dos meninos (carlão "futebol" 

anatê e jonh Heine "judo"

Desafio Funel 

Faça com eu faço 

Divulgue na internet e marque

#funelfaçacomoeufaço

#funeluberaba - Ratinho

Funel home sport

Aulas online de atividades esportivas

#ficaemcasa

#funeluaberaba

#funeltreineemcasa

Esporte participação

Funel Retrô

poste uma Foto e marque #funelretrô 
#funeluberaba @funeluberaba e 

coloque competição e data

Causos e Mitos: conte nos uma causa ou 
mito do esporte de nossa cidade e nos 

mande por email em vídeo

funel@gmail.com   

Esporte Rendimento

Mesa redonda live

Minha trajetória no esporte 

Mesa Redonda live

As dificiculdades fazer do esporte como 
profissião 

Mesas Redonda 

Esporte Universitário 

(atléticas universitárias) desafios e o 
papel 

Competições Online

Desafie seus limetes

Meta  km em dias

pedalando e correndo

#funeldesafiolimites

#funeluberaba

E- esportes (em anásle

Futebol online 

play 

Atificidades Físicas 

Fica em Casa

Funel home fit

Malhe com a gente direto de sua casa 

#funelhomefit

#funeluberaba

@funel_uberaba

@funeluberaba

Dicas de Saúde - vídeos ou live 

com bate papo

Videoteca Home Fit

Encontre em nosso site sua atividade 
dança, exercícios físicos para malhar de 

sua casa

#funelhomefit

Mande seu vídeo malhando de sua casa

#funelmalhandoemcasa

#funelemcasa

Memorial do esporte

Memorial eo esporte online

registo no site - linha do tempo

Fotos e reportagens e docmentos

Live ou vídeos

Faço parte da Históia de Uberaba

#funelmemorialesporte

#funeluberaba

funel em tralbalho 

FUNEL NÃO PARA

Conheça nosso trabalho

#ffunelnaopara 



 

 

Reorganização dos programas de esporte e lazer em razão a pandemia Covid 19 

 

Fundação Municipal de Esporte e Lazer – Funel Online 

 
Programa  - ESPORTE EDUCACIONAL   

Mesas redonda em live  - Funel no esporte  e na formação - #funelesporteformação 

Mesa redonda em live -  Funel – e histórias reais e desafios projetos sócio esportivos -#Funelesportesocial 

Desafio Funel - Faça com eu faço – Desafia-se a fazer como a gente “duvido”  

#funelfaçacomoeufaço#funeluberaba  

Funel  treine em casa “ home sport” - Aulas online de atividades esportivas - #ficaemcasa  #funeluaberaba 

#funeltreineemcasa 

 

Programa - ESPORTE PARTICIPAÇÃO 

Funel Retrô - poste uma foto e marque #funelretrô #funeluberaba @funeluberaba e coloque competição e 

data 



 

Causos e Mitos: conte para nós s um causo ou mito do esporte de nossa cidade e nos mande por email em 

vídeo - funel@gmail.com – ou poste e marque @funeluberaba #funelcausomito #funeluberaba 

 

 

 

Programa ESPORTE RENDIMENTO 

Mesa redonda em  live - Minha trajetória no esporte  ( #funelminhahistória #funeluberaba ) 

Mesa Redonda em  live - As dificuldades fazer do esporte como profissão  (#funelsonhoseratleta 

#funeluberaba ) 

Mesas Redonda em live - Esporte Universitário e suas histórias de esporte em festa  

 

Programa – COMPETIÇÕES ONLINE – E-SPORT 

Desafie seus limetes - Meta  km em dias - pedalando e correndo – Premiação e divulgação online 

resultados pagina funel - #funeldesafiolimites - #funeluberaba 

E- esportes (em análise) 

Futebol online - play station – Jeura e Amador  

 



 

PROGRAMA ATIVIDADES FÍSICAS FICA EM CASA 

Funel home fit - Malhe com a gente direto de sua casa ao vivo diretos de nossas live e através parceria TV 

Câmara ou disponíveis em nossa vídeo tecal) - #funelhomefit #funeluberaba  @funeluberaba 

#funelvideoteca  

Funel Dicas de Saúde - vídeos ou live - com bate papo e dicas de saúde e bem estar e atividades  físicas 

Videoteca Home Fit (vídeos de atividades  físicas  para você fazer quando quer e como quiser de 

alongamentos, ginástica localizada ou funcional e ainda dançar muito com a gente. #funelhomefit 

#funelvideoteca #funelficaemcasa #funelmalhandoemcasa 

Mande seu vídeo malhando de sua casa e poste na @funel ou mande para email da funel - #funelemcasa 

#funelmalhandocomafunel 

 

PROGRAMA MEMORIAL DO ESPORTE  

Memorial eo esporte online - registo no site - linha do tempo com fotos, reportagens, documentos, 

depoimentos e  vídeos  

Sou parte da história esportiva de Uberaba  em Live ou vídeos - #funelmemorialesporte #funeluberaba 

 

 

PROGRAMA FUNEL EM TRABALHO   



 

FUNEL NÃO PARA 

Conheça nosso trabalho 

#ffunelnaopara  

 

 


