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Passeio cultural ao universo do faz de conta agita rotina de estudantes do Segundo 

Tempo 

Sexta, 01 Agosto 2014 11:18 

 

O Segundo Tempo, além de 

esporte de inclusão de crianças 

em vulnerabilidade social, 

também é cultura. Até o mês de 

setembro, cerca de mil 

estudantes do programa do 

Ministério do Esporte 

moradores de Ribeirão Preto, 

no interior de São Paulo, terão 

a oportunidade de fazer um 

passeio cultural ao projeto Tirando de Letra, do Serviço Social do Comércio (Sesc). Um 

grupo de 180 alunos dos núcleos da Vila Albertina e Presidente Dutra foi o primeiro a 

conferir a exposição interativa sobre a obra da escritora e ilustradora ítalo-brasileira, Eva 

Furnari, autora do livro de histórias a Bruxinha Atrapalhada. 

Considerado em 1982 o melhor livro sem texto pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil, a fábula da bruxinha simpática e desastrada continua fazendo muito sucesso. Em 

cada estória, a autora cria situações divertidas, surpreendentes, em que a bruxinha, nem 

sempre bem-sucedida, transforma com sua varinha mágica uma torneira em guarda-

chuva, um elefante em um canhão ou um pássaro em tesoura. 

Foi o que aconteceu durante a visita dos alunos do programa na sexta-feira (25).  Para 

incrementar a viagem dos alunos ao universo das traquinagens da bruxinha, a exposição 

ofereceu recursos cenográficos, tecnológicos e elementos lúdicos.  Na sala do laboratório 

da personagem, com um simples manuseio da varinha mágica entravam em ação efeitos 

visuais como o cair da chuva e da neve. Em outra, o laboratório de fotografias, as 

crianças tiraram fotos – e as levaram de lembrança - que saiam com efeitos desfigurados 

na imagem. 

Na oportunidade, os estudantes do PST participaram de sessão de contos de estórias, 

assistiram animações e fizeram oficinas de pintura e bordado na tela. A estudante Nina de 

Oliveira, de 5 anos, de tão entusiasmada  quase não dormiu a noite, após o passeio. 
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“Adorei a Bruxinhas Zuzú, fiz desenhos, assisti ao teatro da história de Santos Dummont, 

bordei e ainda fiz mágica com varinha de condão”, contou. 

 

O passeio foi acompanhado pelas coordenadoras PST Fernanda Nascimento e da 

coordenadora pedagógica Elisangela Silva. “As crianças tão inocentes que, ao verem 

pequenas porções de cabelo dentro do cubo de ensaio, elas acreditaram que a bruxa 

também pegou o cabelo delas e os colocou ali”, comentou, aos risos, Fernanda 

Nascimento. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Aluna do Segundo Tempo representará o DF no Campeonato Brasileiro Estudantil 

de atletismo, no Paraná 

Terça, 05 Agosto 2014 17:21 

 

A estudante do 

Programa Segundo 

Tempo (PST)/Forças 

no Esporte, Fernanda 

Pontes de Sá 

Mesquita, 13 anos, 

do núcleo 

Grupamento de 

Fuzileiros Navais de 

Brasília, viveu dias de 

glória no atletismo no 

último fim de 

semana, durante a 

seletiva dos Jogos Escolares do Distrito Federal, etapa 12 a 14 anos. Única menina a 

participar das três provas da competição, ela fez bonito na pista e reafirmou o talento para 

o esporte. Fernanda foi quarta colocada na prova de 75 metros, pegou o 3º lugar na prova 

de 250 metros rasos e ainda foi vice na prova de fundo dos 1000 metros. 

Com esses resultados, a jovem moradora da Vila Planalto tem vaga garantida na etapa 

nacional. Ela representará Brasília nas corridas de 4 x 75 metros e nos 1000 metros 

durante o Campeonato Brasileiro Estudantil em setembro deste ano, na cidade de 

Londrina, no Paraná. “Estou muito feliz e meu sonho é trazer o ouro para minha cidade”, 

revela a atleta. 

Fernanda representou o Dom Bosco, colégio da rede particular no qual é bolsista com 

desconto integral. As provas da primeira etapa de atletismo dos Jogos Escolares do 

Distrito Federal foram disputadas nesse fim de semana (02 e 03.08). O Centro Integrado 

de Educação Física (Cief) foi palco do evento esportivo que teve a participação de 200 

atletas no total (masculino e feminino), representantes de 25 escolas públicas e 

particulares, além de colégios militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do DF. 
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A seletiva do atletismo dos Jogos Escolares do DF, etapa 15 a 17 anos, está prevista para 

os meses de agosto e setembro, com data a confirmar. Na oportunidade, outros alunos do 

PST/Forças no Esporte – Joseías Ferreira, 15 anos, e Eliane Pereira, 14, que treinam ao 

lado de Fernanda no grupamento também estarão participando. 

Triatlo na mira - Contemplada há 3 anos pelo programa de inclusão social do Ministério do 

Esporte em parceria com o Ministério da Defesa, Fernanda desde cedo destacou-se em 

corridas de peso. Uma delas, o Circuito Caixa Maratoninha, venceu 21 edições nesse 

período, ocorridas nas cidades de Uberlândia (MG), Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. 

“Nas categorias de 7 a 12 anos, em provas de 100 e 300 metros”, acrescenta seu técnico, 

o professor de educação física e sargento da reserva Antonio Carlos de Miranda. 

A novidade é que Fernanda Mesquita vem sendo preparada para a  natação, visando 

disputar provas no triatlo, modalidade que reúne corrida, natação e ciclismo. “Além de 

corredora talentosa, ela é excelente nadadora”, destaca Miranda. Ele ainda ressalta a 

necessidade de patrocínio para aquisição de uma bicicleta especial que custa entre R$ 3 

mil e R$ 5 mil.  

Os telefones para contato de interessados em ajudá-la com a compra do equipamento 

são: (61) 8327-9433 com o professor Miranda, ou (61) 9115-0116, com o suboficial Paulo 

Roberto de Faro, coordenador de núcleo nos Fuzileiros de Brasília. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Curso de extensão do Esporte da Escola capacita cem monitores em Cuiabá 

Quarta, 06 Agosto 2014 19:21 

 

Encerrou nesta 

quarta-feira (6/8), 

em Cuiabá, a 

capacitação de 

professores/monit

ores da atividade 

Esporte da 

Escola, promovida 

pelo Ministério do 

Esporte. Cerca de 

100 educadores 

participaram do 

encontro, que teve 

como palco, 

a  Escola Estadual Presidente Médici, localizada no bairro Araés, na capital mato-

grossense, e que tem como principal objetivo,  promover o fortalecimento do esporte 

educacional junto aos monitores representantes de  116  escolas  parceiras. 

Esses profissionais representam um universo de 23.812 estudantes que, com a chegada 

do Esporte da Escola estão protagonizando o acesso e a prática à cultura do esporte. Do 

total de escolas representadas pela turma estão unidades de ensino urbanas e rurais. 

A formação apresentou as diversas possibilidades de atividades esportivas dentro do 

macrocampo Esporte e Lazer, o qual está inserida a atividade Esporte da Escola, a serem 

trabalhadas no universo escolar. Durante os dois dias de curso, que foi iniciado na última 

terça-feira (5), foram desenvolvidas diversos temas por meio de atividades teóricas e 

práticas. 

De acordo com a coordenadora-geral de Integração de Politicas e Programas 

Intersetoriais, Claudia Bernardo, do Ministério do Esporte, foi produzido um material 

específico que atendesse aos princípios básicos do Esporte Educacional e a nossa 

diversidade regional, a Coleção Práticas Corporais da Escola. 
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Cuiabá deve receber mais cursos de extensão futuramente. A medida contemplará cerca 

de 800 educadores responsáveis pelo acompanhamento de aproximadamente 90 

mil  estudantes beneficiados pelo Esporte da Escola, em  488 escolas do estado. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Estudantes do Distrito Federal têm aulas de golfe e tênis de praia 

Quarta, 13 Agosto 2014 19:40 

 

Os conteúdos disciplinares 

esportivos do golfe e do tênis 

de praia foram incorporados à 

grade horária do Programa 

Segundo Tempo (PST)/Forças 

no Esporte para estudantes 

beneficiados no Grupamento 

dos Fuzileiros Navais de 

Brasília. Desde o mês de 

junho, cerca de 100 alunos 

passaram a utilizar a estrutura 

esportiva do Clube Naval para 

praticar as duas modalidades, ainda pouco difundidas no cenário esportivo nacional. 

Três vezes por semana, alunos aprendem as técnicas e treinam o minigolfe utilizando 

equipamentos que incluem taco, bolas e estrutura física, cedidos pelo Clube Naval. O 

golfe regular conta com 18 buracos e duração de três a quatro horas por partida. No caso 

do minigolfe ajustado para a pratica dos pequenos atletas, o formato é de 10 buracos e as 

partidas duram entre 20 e 30 minutos. 

Pedro Henrique Nascimento, 10 anos, filho de mãe costureira e morador da Vila Planalto, 

explica que o jogo é dividido em duas etapas. Ele aprendeu que “drive” é a jogada que 

reúne força e direção. Por meio de uma tacada, a bola é jogada o mais longe possível do 

atleta e fica próxima do buraco, no “green”. A segunda fase é denominada “putting green” 

e consiste em encaçapar a bola no buraco feito na grama. 

O mais difícil, que é acertar o buraco numa única tacada, o menino Pedro já conseguiu. 

Ele executa a proeza até duas vezes por jogo. “Fui terceiro colocado no 1º Aberto de 

Minigolfe do Clube Naval e, a partir de agora, quero treinar bastante para vencer todas as 

competições daqui em diante”, sonha o promissor atleta. 
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Adaptação 

Já no “beach tennis”, as 

grandes promessas são os 

adolescentes Paulo André dos 

Santos e Leonardo Queiroz, 

moradores do Varjão, que 

formam uma dupla e praticam 

tênis nos Fuzileiros Navais. 

Jogar a nova modalidade para 

eles está sendo fácil, uma vez 

que o esporte é adaptado às 

regras do tênis tradicional e 

praticado em quadras de vôlei de areia. 

A parceria, que teve atuação brilhante e emplacou medalha de ouro no torneio Batalha 

Naval Riachuelo de Beach Tennis, realizada em junho, agora se prepara para participar 

do Circuito dos Correios de Tênis. Leonardo jogará na categoria simples, 16 anos, e 

Paulo Andre, na categoria simples, 14 anos. O torneio será realizado de 23 a 27 de 

agosto, em Cuiabá. 

Criado na Itália em 1980 e jogado em duplas, o tênis de praia chegou a Brasília em 2009, 

e o Clube Naval recebeu o primeiro torneio do esporte. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Segundo Tempo/beachtennisvale.jpg


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Segundo Tempo chega para 2 mil estudantes de Montes Claros (MG) 

Sexta, 22 Agosto 2014 17:25 

 

A comunidade estudantil 

de Montes Claros, cidade 

ao norte de Minas Gerais, 

em que o forte da 

economia é a agricultura e 

a pecuária, começou o 

mês de agosto praticando 

esportes em praças e 

espaços públicos. Com a 

chegada do Programa 

Segundo Tempo (PST), 

cerca de 2 mil alunos dos 

ensinos médio e 

fundamental passaram a 

ter acesso a  várias 

modalidades esportivas, entre elas futsal, handebol, atletismo, vôlei, basquete e xadrez, 

em 20 núcleos instalados nas zonas urbana e rural do município. 

Um dos núcleos foi implantado no Distrito de Nova Esperança, distante 20 quilômetros de 

Montes Claros. A unidade rural tem a parceria local da Associação de Moradores, que 

cedeu o espaço e a estrutura física para as atividades do PST. Nela, todos os 

beneficiados estudam no Colégio Estadual Marilda de Oliveira e são filhos de 

trabalhadores do campo. 

Os beneficiados pelo Segundo Tempo têm entre 6 e 17 anos. Cada núcleo atende 100 

crianças e adolescentes prioritariamente matriculados na rede pública de ensino, sob  a 

orientação de profissionais que desenvolvem atividades esportivas e complementares. O 

lançamento do programa ocorreu no dia 6 de julho durante as festividades de 

comemoração dos 157 anos de Montes Claros. O coordenador administrativo, Guilherme 

Fiúza, comunicou oficialmente a chegada do programa. 

Na oportunidade, estudantes moradores do São Geraldo II, um dois mais afastados do 

centro da cidade, participaram de um passeio ao parque de exposições e ainda foram 

contemplados com uma rua de lazer no próprio bairro em que vivem. “No dia inteiro de 
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muita recreação não faltaram brinquedos como cama elástica, pula-pula, mesas com 

jogos de totó e tênis de mesa”, conta a coordenadora pedagógica da parceria 

PST/Prefeitura de Montes Claros, Francirléia Nascimento. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte  

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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De olho nos Jogos Escolares da Juventude, alunos do Segundo Tempo vencem 

corrida de rua em Brasília 

Sexta, 29 Agosto 2014 08:17 

 

Cada vez mais o Segundo 

Tempo, ação de inclusão social 

do Ministério do Esporte, se 

consagra como celeiro de 

atletas. No último domingo 

(24.08), na capital federal, o 

destaque foi para dois alunos 

do Centro Educacional do Lago 

Norte (Cedlan) moradores da 

cidade-satélite do Varjão, que 

fazem parte das atividades do 

núcleo do Grupamento dos Fuzileiros Navais, que subiram ao pódio na Corrida Duque de 

Caxias, promovida pelo Exército Brasileiro. 

A jovem Eliane Pereira dos Santos, que completa 15 anos neste sábado (30), venceu no 

geral feminino, na corrida de 5km comemorativa ao Dia do Soldado. Já no masculino, 

Joseías Ferreira das Chagas, de 16 anos, ficou em terceiro lugar geral também no mesmo 

percurso de prova. 

Cerca de 1.700 inscritos, entre homens e mulheres, com idade acima de 14 anos, 

participaram do evento esportivo que faz parte do calendário de provas do Distrito 

Federal. 

O próximo desafio tanto para Eliane Pereira quanto Joseías Ferreira é representar o 

Distrito Federal nos Jogos Escolares da Juventude na prova de atletismo, que será 

disputado em Londrina, Paraná.  Entretanto, a dupla precisa vencer a seletiva, etapa de 

15 a 17 anos, prevista para outubro no Centro Integrado de Educação Física (Cief). A 

disputa deve incluir cerca de 200 alunos de 25 escolas públicas e particulares, além de 

colégios militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do DF. 

 

Vaga garantida 

Outra descoberta do atletismo do Programa Segundo Tempo (PST)/Forças no Esporte de 

Brasília é Fernanda Mesquita, 13 anos, moradora da Vila Planalto. Ela já disputou a 
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seletiva dos Jogos Estudantis etapa 12 a 14 anos, sendo a única menina a participar das 

três provas da competição. Foi a quarta colocada na prova de 75 metros, 3º lugar na 

prova de 250 metros rasos e vice na prova de fundo dos 1000 metros. Com esse feito, a 

garota garantiu vaga na etapa nacional do campeonato dos Escolares da Juventude. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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