
 

A Exposição um olhar lúdico e desportivo do 

Programa Segundo Tempo (PST) no município 

de Barras-PI, tem como foco as vivências 

lúdicas, manifestações e expressões corporais, 

nas mais variadas formas do Esporte 

Educacional dentro das atividades 

desenvolvidas no Programa Segundo Tempo. 

As fotografias trazem imagens de lugares, 

pessoas e situações, que nos remetem à 

sensações de alegria, harmonia e prazer 

durante as práticas das atividades 

desenvolvidas com alunos matriculados no 

PST dos dez núcleos da cidade e zona rural. 

Carregam em si muita luz, cor e poesia. São 

imagens oferecidas diariamente, e que muitas 

vezes passam despercebidas, para a maioria 

das pessoas. 

As fotografias serão impressas  e dispostas em 

molduras nas medidas de 20x30 cm 

BENEFICIADOS: 

Professores das redes públicas e privadas, 

pessoas analfabetas, pessoas com todos os 

tipos de deficiências. Crianças, jovens e 

adolescentes das mais variadas faixa 

etárias. 

 

Em comemoração do primeiro ano de 

funcionamento do PST na cidade de Barras-PI, 

temos o prazer de organizar e eternizar através 

das fotografias aqui expostas, imagens e 

momentos que marcaram o Programa Segundo 

Tempo nesse ano. As fotografias inicialmente 

ficaram em exposição na Secretaria Municipal 

de Educação, para à visitação pública por 

cerca de um mês no hall de entrada do prédio.  

Em seguida, com o início letivo das aulas a 

idéia é levar a Exposição Itinerante para 

escolas conveniadas do munícipio do 

Programa Segundo Tempo. Onde em cada 

escola, as fotografias ficaram expostas nos 

pátios, salas, ou bibliotecas por um período 

máximo de uma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permitir que a comunidade local tenham 

acesso às fotografias e com isso 

possam sentir as imagens, os fatos, 

olhares e expressões corporais nas mais 

variadas formas do Esporte Educacional. 

             OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a percepção visual e 

artística através das fotografias; 

 Chamar atenção da sociedade para a 

importância do lazer lúdico e 

cooperativo na boa formação do 

cidadão; 

 Influenciar à prática regular das 

atividades físicas bem orientadas. 

 Recordar como as belezas naturais, 

abraços, sorrisos que passam quase 

despercebidas, se tornam tão 

exuberantes por meio da fotografia; 

 

                                                                    

 

 

  
 



 

 

“A fotografia abrange várias áreas da vida e 

do cotidiano humano, pois é o mecanismo 

que permite arquivar um momento. A 

fotografia, logo que surgiu, não era 

considerada arte, e atualmente ainda existe 

uma gama de opiniões adversas quanto a 

isso. Para alguns críticos, a fotografia não 

pode ser considerada arte por conta da 

facilidade que existe em produzi-la, em 

contrapartida, outros críticos acreditam que 

ela pode ser considerada como arte a partir 

do momento em que ela é uma interpretação 

da realidade, e não apenas uma cópia”. 

Viver é uma arte! A arte imita a vida, a vida 

imita a arte... 

“Você não fotografa com sua máquina. Você 

fotografa com toda sua cultura.” (Sebastião 

Salgado)  

 

Prefeitura Municipal de Barras-PI 

Secretaria Municipal de Educação de 

 Barras-PI 

Ministério do esporte 

Elaboração & organização:   
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