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1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADOR: CARLOS FERNANDO F. DA CUNHA JUNIOR 

ENTIDADE:   
Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado (AMDI) 

MUNICÍPIO:                                                                                Coronel Fabriciano 

UF: MINAS GERAIS 

NÚMERO DO CONVÊNIO:  

PROJETO: ( X ) PELC TODAS AS IDADES 

(  ) PELC VIDA SAUDÁVEL 

(  ) PELC PRONASCI 

 

 

- MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

( ) AVALIAÇÃO I 

( X ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO: 03 E 04/08/2012 

LOCAL: Sede da AMDI – Coronel Fabriciano - MG 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES: 

 

REPRESENTANTES DA 

ENTIDADE DE 

CONTROLE SOCIAL:  

 

NOME DA ENTIDADE: Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCAA 

NOME(s) do(s) REPRESENTANTE(S): Sérgio Antônio Dias 

 
2 - OBJETIVOS: 
 

 Refletir sobre o processo de execução do convênio em busca de perceber e 
analisar os avanços e os limites alcançados pelo PELC/AMDI (todas as faixas 



etárias) nos núcleos em questão, tendo como referência os eixos norteadores 
do PELC. 
 

 

 

3 - METODOLOGIA: 
 

 Apresentação e discussão sobre o conceito de AVALIAÇÂO e sua importância no 

campo das Políticas Sociais de Esporte/Lazer. 

 Revisão teórica dos conceitos fundamentais que orientam o PELC: Cultura, Lazer, 

Inclusão Social e Esporte Recreativo. 

 Visita técnica aos núcleos do convênio PELC/AMDI. 

 

 

4 - PROGRAMAÇÃO: 

 

PRIMEIRO DIA 
 
8h30 às 9h00 – Abertura da Formação de Avaliação do PELC – participação dos 
representantes das entidades. 
 
9h00 às 11h00 - Conceitos sobre avaliação. O que é avaliar? – Objetivo: Compreender a 
importância da avaliação de políticas públicas de esporte e lazer com base nos conceitos de 
avaliação e qualidade social. Metodologia: Aula expositiva e debate. 
 

11h00  às 12h00 – Relembrando os fundamentos do PELC - Objetivo: Perceber se o grupo 

de participantes consegue sistematizar os principais objetivos e eixos norteadores do 

Programa a parti  do material exibido. Metodologia: Exibição dos vídeos institucionais do 

PELC. 

 

12h00 às 13:30 – Almoço. 

 

13:30 às 15:30 - Revendo os objetivos do PELC – LAZER, CULTURA, INCLUSÃO SOCIAL 

e ESPORTE RECREATIVO - Objetivo: analisar os objetivos fundamentais do PELC e de 

sua importância junto a política pública desenvolvida pelo Ministério do Esporte. 

Metodologia – aula expositiva e debate. 

 

15:30 Às 16:00 – Intervalo. 

 

16:00 às 18:00 - Possibilidades de continuidade das ações do PELC. Revendo os objetivos 

do PELC – ESPORTE RECREATIVO - Objetivo: analisar as possibilidades em termos de 

continuidade das ações de lazer na comunidade após o encerramento do convênio. 

Metodologia – Discussão sobre o conceito de autonomia e debate sobre as experiências do 

grupo com as comunidades.  

 
SEGUNDO DIA 
 
8h30 às 9h30 – Preparação do grupo para a visita técnica aos núcleos. Metodologia: 
elaboração de um roteiro de observação para a visita técnica.  



 
9h30 às 12h30 – Visita técnica aos núcleos do PELC/AMDI – Metodologia: de posse do 
roteiro de observação, os agentes serão levados aos núcleos para observar e analisar a 
execução do PELC/IBIS. 
 

12h30 às 14:00 – Almoço. 

 

14:30 às 17:00 - Relatos Sistematizados dos Núcleos (em grupo) - Construção e 

apresentação de relatos de experiência e sistematização da prática social dos núcleos de 

esporte e lazer do PELC/AMDI. Objetivos: Fazer um mapeamento quantitativo e qualitativo 

das ações de lazer desenvolvidas nos núcleos do programa até o momento. Metodologia: 

levantamento de dados a partir dos relatórios e da memória. Análise e debate após a 

apresentação oral dos grupos. 

 

17:00 às 18:00 – Avaliação e Encerramento da formação. 
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6 - MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 

 Datashow 

 Aparelhagem de som 

 1 pacote de folhas de papel A4 

 20 folhas de cartolina ou papel craft 

 Canetas tipo pincel atômico 

 

7 - ROTEIRO PARA PREPARAR OS AGENTES SOCIAIS PARA A VISITA 
TECNICA: 
 

Itens que deverão compor o roteiro de observação na visita técnica: 



  Nome do núcleo, condições do espaço, características da comunidade, perfil do 

grupo atendido, oficinas realizadas, horário e dias das oficinas, 

características/princípios pedagógicas das oficinas, material do programa, captação 

(pequenas entrevistas) de depoimento dos participantes. 

 


