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Processamento dos Relatórios 

Consolidados das Visitas  

Equipes Colaboradoras

Capacitação Gerencial PST

Visitas das EC’s

• 1ª Visita - em até 60 dias após confirmação da

data de Efetivo Início das Atividades;

• 2ª Visita - cerca de 180 dias após o término do

bloco de visitas anterior;

• 3ª Visita - se necessária, considerando a

execução/evolução do convênio.
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• Estratificação da visita:

- Convênios com até 5 núcleos: Todos serão

visitados;

- Convênios de 6 a 10 núcleos: 50% serão

visitados;

- Convênios com 11 núcleos ou mais: 20% serão

visitados.
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• Recomendações  Administrativas: Equipe 

técnica de Processamento - CGAO

• Recomendações Pedagógicas:  

ECs e Equipe Pedagógica
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Identificação Visual

• Fixar a Identificação Visual em áreas externas,

a fim de dar transparência à ação pública

(Placa, banners ou faixa).

• Divulgar constantemente o Programa;
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Implementação do Programa

• Oficializar período(s) de recesso(s) e

paralisações;

• Apresentar Cronograma de Execução;

• Oficializar as substituições dos núcleos;

• Apurar os saldos de economia ou não

execução;

• Alimentar o SICONV.
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Infraestrutura

• Promover a limpeza e manutenção dos

espaços e materiais permanentes;

• Garantir a segurança do público alvo;

• Possuir compatibilidade com as atividades

desenvolvidas;

• Suportar a quantidade de beneficiados em

atendimento.
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Público Alvo

• Assegurar o cumprimento da meta pactuada;

• Implementar/manter controle de frequência;

• Divulgar o Programa;

• Assegurar o envolvimentos dos Recursos

Humanos;

• Desenvolver atividades diversificadas;

• Diagnóstico Comparativo dos núcleos.
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Recursos Humanos

• Qualificação estabelecida nas Diretrizes;

• Cumprir as funções estabelecidas nas

Diretrizes;

• Estimular os profissionais;

• Garantir a proporcionalidade pactuada;

• Implementar/manter controle de frequência;

• Assegurar a continuidade das atividades em

casos de ausência;
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Materiais Esportivos e Uniformes

• Suprir os núcleos com os Kits esportivos

fornecidos pelo ME;

• Remanejar os materiais não utilizados;

• Distribuir os uniformes após 1º mês;

• Estimular o uso dos uniformes;
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Planejamento/Desenvolvimento das atividades

• Assegurar a aplicação da metodologia do PST;

• Assegurar o cumprimento da carga horária e

da frequência de atendimento;

• Elaborar os Planos de Aula;

• Manter os PPNs atualizados;

• Manter os PPNs e as Grades Horárias

disponíveis;

• Manter turmas com até 35 beneficiados e

ambos os gêneros.
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Capacitação Pedagógica

• Assegurar a participação dos Coordenadores

de núcleos na capacitação, inclusive após

substituição;

• Multiplicar a capacitação para os Monitores.
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Respostas das Recomendações

• 15 dias a contar da data de inserção no

SICONV;

• Serão analisadas e, se necessário, solicitados

novos esclarecimentos;

• Replicar as recomendações para todos os

núcleos, visto que o acompanhamento é

realizado por amostragem.
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Contatos

• Amália Dombroski Araújo - (61) 3217-9506

amalia.araujo@esporte.gov.br

• Adriana Nemer Afonso - (61) 2026-1475

adriana.afonso@esporte.gov.br


