
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, 

RECREAÇÃO E LAZER 

PROGRAMA 



 O Programa Esporte e Lazer da Cidade/PELC, na 

sua terceira renovação de convênio, estará sendo 

desenvolvido em Porto Alegre, a partir de junho 

de 2008.  

 

É uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre, 

através da Secretaria Municipal de Esportes, 

Recreação e Lazer/SME e o Ministério do Esporte , 

através da Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento do Esporte e do Lazer/SNDEL. 

 

 



O PELC estará funcionando com 05 núcleos de 
esporte recreativo e de lazer que serão localizados 
conforme segue: Núcleo 1 - Vila Tecnológica; 
Núcleo 2 - Loteamento Progresso, ambos na Região 
Farrapos/Navegantes/Humaitá e Núcleo 3 - Praça 
Rejane Vieira (Vila Cruzeiro), Núcleo 4 – Vila Safira e 
Núcleo 5 – Vila Bom Jesus. 

 

 Cada núcleo é composto por 01 Coordenador de 
Núcleo e 06 Agentes de Esporte e Lazer (Bolsistas) 
que oferecem atividades sistemáticas às 
comunidades, para todas as faixas etárias, além de 
promover ao longo dos doze meses de convênio, 
um evento mensal de esporte e lazer, que será 
itinerante nas comunidades. 

 

 



 

 integrar as comunidades através das práticas esportivas e de lazer; 

 

contribuir na melhoria da qualidade de vida e na promoção da 

saúde; 

 

contribuir na redução dos índices de violência e de drogadição; 

 

  assegurar o lazer como direito social garantido na Constituição 

Federal de 1988  e reforçado pelas Emendas de 2000 (art.6º,7º e 217, 

§3º); 

 

 promover a apropriação e ressignificação dos espaços e das 

práticas e espaços de lazer pelas comunidades; 

 

 promover eventos de lazer, valorizando a cultura e os talentos 

locais. 
 

 



 

 

 

 

 

Voleibol, futsal, futebol de campo, handebol, 

basquete, capoeira, judô, jiu-jitsu, grafitti, artesanato, 

percussão, grupos de convivência de adultos e 

terceira idade (ginástica, alongamento, basquete 

reloginho, palestras que tratem de temas do 

interesse desta faixa etária tais como cuidados com 

a saúde, espiritualidade, importância da atividade 

física), dança e expressão corporal, grupo 

multiesportivo, brinquedoteca, alongamento, 

ginástica, oficinas de Hip-Hop e outros de acordo 

com o interesse e cultura local das comunidades. 

As atividades serão de acordo com o perfil e a 

competência dos bolsistas selecionados para cada 

núcleo. 



Os 12 eventos de esporte e lazer estarão 

divididos em:  

Festival Multiesportivo, Ruas de Lazer, 

Torneios,  Eventos Recreativos,  Eventos 

Alusivos a Datas Comemorativas, Passeios 

Turísticos, Festivais de Dança,  e outros de 

acordo com o interesse e a cultura local 

 Para além destes, também acontecerão 

micro-eventos como: projeções de filmes 

nas comunidades, palestras educativas, 

Olimpíadas, Torneios Interbairros, etc. 

Os eventos serão realizados 01 vez ao mês, 

intercalando as comunidades atendidas no 

PELC. 

 



Festival de Hip Hop e Recreação – Vila Tecnológica 

 

 

 

 

Oficina de Grafitagem, Brinquedos Recreativos e Atrações de Palco animaram a 

tarde do dia 18/03/07 no Bairro Farrapos 



Festa das Mães – R: Dona Teodora 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Flores, Pintura de Rosto e Atrações de Palco com a Participação de Grupos Locais e do 

Programa Escola Aberta abrilhantaram o evento realizado no dia 19/05/07 no B: Navegantes. 
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Torneio de Integração – Parque Marinha do Brasil 

Brinquedos estavam a disposição aos 160 inscritos no Torneio durante os intervalos de 

cada jogo, além das atrações de palco que atraíram a atenção do público. 



Atividades Sistemáticas 



Contato: 

 

Telefones: 3233-8591 / 3289.4857 

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2713. - Praia de Belas - POA 

 

Site: http://www.portoalegre.rs.gov.br/sme 


