
 

 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER E 

INCLUSÃO SOCIAL 

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC 

 
 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADOR: Arthur Almeida 

ENTIDADE:   Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP 

Edmilson Dezordo de Oliveira 

(16) 3604-9911 

secretario@esportes.pmrp.com.br 

MUNICÍPIO:                                                                                Ribeirão Preto 

UF: SP 

N. DO CONVÊNIO: 7423941/2010 

PROJETO:  PELC TODAS AS IDADES 

 

- MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

(  ) AVALIAÇÃO I 

( x ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO: 25 e 26 de outubro de 2012 

LOCAL: Salão da ACLE -  em Frente ao Complexo Esportivo Elba de 

Pádua Lima "TIM" na Rua Camilo de Matos n. 0627. 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES: 

40 

REPRESENTANTES 

DA ENTIDADE DE 

CONTROLE SOCIAL:  

Conselho Municipal de Esporte 

Abel Elias Rahal 

(16) 36049900 

 

2 - OBJETIVOS: 

 

· Executar e avaliar a organização de um evento de lazer dentro da formação, 

denominado furdunço, fruto do planejamento participativo, para a verificação de 

elementos da organização do trabalho pedagógico desenvolvida. 

· Refletir acerca do impacto das ações desenvolvidas pelo PELC/Ribeirão Preto na 

realidade local (cidade, região, comunidade, espaços, equipamentos de lazer e 

formação dos agentes sociais)  

· Participar e avaliar a organização oficina cultural temática, planejada 

participativamente; para a verificação de elementos da organização do trabalho 

pedagógico. 

· Construir uma síntese das atividades sistemáticas a assistemáticas realizadas, 

estabelecendo relações com os princípios, as diretrizes e as características conceituais 

e metodológicas que fundamentam o Programa. 



 

 

· Verificar os avanços conquistados após o módulo de avaliação I no que se refere: ao 

planejamento participativo (atividades sistemáticas e assistemáticas), às estratégias de 

mobilização da comunidade, à organização do trabalho pedagógico, aos instrumentos 

de registro de experiências das atividades (relatórios), de planejamento e de avaliação 

das oficinas do PELC. 

· Compreender as limitações e as potencialidades apresentadas a partir da execução do 

PELC, de modo a estabelecer bases de continuidade do programa pela entidade 

conveniente.  

 

3 - METODOLOGIA: 

 

1. Furdunço: Execução de evento de socialização do trabalho realizado ao longo do 

convênio, seguido de avaliação. 

2. Exposição oral: Na Mesa de Abertura os convidados terão de 5 a 10 minutos para 

expor suas ideias sobre o PELC nesta comunidade. 

3. Exposição oral dialogada: Na Conferência de Avaliação os formadores explanarão 

sobre instrumentos e mecanismos de avaliação da gestão, formação e intervenção, 

dialogando com os agente sociais. 

4. Debate: Ao final da Conferência de Avaliação, será realizado um debate, de modo a 

sistematizar estratégias de continuidade do Programa de Esporte e Lazer. 

5. Oficina temática : Após revisão do plano de oficina realizado pelos agentes, as 

oficina será iniciada com exposições com práticas corporais e explanação, nas quais 

os agentes sociais poderão questionar, ponderar e expor experiências sobre o tema 

abordado, por meio de debate coletivo; 

6. Práticas corporais: atividades que permearam as oficinas e as estratégias de 

avaliação 

7. Relatos de experiência: Exposição oral e apresentação (data show com fotos, 

mensagens e vídeos) do trabalho realizado ao longo do convênio. Realizado de forma 

individual e em núcleo.  

.  

4 - PROGRAMAÇÃO: 

 

Quinta - feira, dia 25 de outubro de 2012 

08h30 – Mesa de abertura: O Programa Esporte e Lazer em Ribeirão Preto 

Formadores: Arthur Almeida  

Público:  
· Agentes sociais e comunidade local 

· Representante da entidade (Apresentação dos principais pontos do projeto básico) 

· Representantes da comunidade local 

· Representante do ME 

· Controle social  

· Parceiros  
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09h– Oficina Temática: Avaliar: o que e como? 

Oficina prática que visa estabelecer os critérios de avaliação do Programa Esporte e Lazer da 

Cidade, bem como compreender as estratégias de avaliação: auto-avaliação, avaliação em 

grupo, caixa de avaliação, apresentação cênica.... 

 

10h30 - Organização e preparação do material para apresentação dos Relatos de 

Experiência e Socialização das experiências 

Fundamentação e organização do material de registro das atividades sistemáticas e 

assistemáticas.  

 

13h – Almoço 

 

14h – Furdunço 

Socialização dos bens culturais produzidos ao longo do convênio, nas oficinas do PELC. 

Atividades: Alongamento; caminhada; auto-massagem; apresentação cultural com música 

(dança cigana; dança de salão); Torneio de Jogos de tabuleiro; sinuca; dominó; ping-pong; 

com premiação; Sarau – poesia; música; teatro; Bazar; Exposição de pintura. 

 

17h30 - Encerramento do dia. 

 

Sexta - feira, dia 26 de outubro de 2012 

8h30 – Café Cultural 

9h – Relatos de experiência: Apresentação do funcionamento dos núcleos. 

Formadores: Arthur Almeida 

Metodologia: O grupo apresentará os núcleos trazendo fotos, filmes e depoimentos que 

demonstrarão os conteúdos trabalhados,as atividades desenvolvidas, as metodologias 

escolhidas e os possíveis impactos verificados na comunidade local. 

 

12h30 - Almoço  

  

13h30 - Conferência de Avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade: gestão, 

formação e intervenção e avaliação. 

Apresentação de instrumentos e mecanismos de avaliação, introduzindo conceitos de 

avaliação, qualidade social, acompanhamento e monitoramento.  

Avaliação do Furdunço 

Construção do planejamento das ações de continuidade da política pública de esporte e lazer 

 

16h45 - Avaliação institucional 

Breve discussão sobre os temas; avaliação individual sobre a formação (módulo de 

aprofundamento e módulo de avaliação); discussão em grupo (tendo como base as avaliações 

individuais, identificar os pontos positivos e negativos da formação e do PELC); pontuar o 

que faltou ou o que poderia se fazer para melhorar); construção de um relatório síntese. 

 



 

 

17h30 - Encerramento com entrega de certificados. 
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6 - MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

- 1 Computador com monitor para organização dos trabalhos coletivos; 

- multimídia (data-show) – para todos os dias; 

- microfone e caixa de som (cabos para ligar ao aparelho de DVD); 

- sala de aula ampla, iluminada, em local silencioso e ventilada – (com cadeiras móveis e 

mesas para trabalho coletivo). 

- 10 cartazes ou papel pardo 

- 20 pincéis atômicos cores variadas 

- Fita adesiva 

- matérias de todas as oficinas para a realização do furdunço 

  

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

 

Não haverá visita técnica aos núcleos 

 

8 - INFORMACÕES ADICIONAIS: 

 
 

 

 


