
      

                                                                                                                                                                

MINISTÉRIO DO ESPORTE 

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO  

LAZER- SNDEL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE – PELC 

 

Formação Local: GACC – São Luís – MA  

Formador: Carmen Lilia da Cunha Faro 

Formação do Módulo de Avaliação I  

Período: 28 e 29 de Julho de 2011 – 16h 

Local: São Luís - MA 

 

 

OBJETIVOS: 

-Apresentar, por parte dos agentes a síntese parcial do documento das realizações das atividades: 

relatos de experiências organizados pelos coordenadores e agentes; 

-Apresentar a síntese parcial do documento da atuação da instância de controle social e do grupo 

gestor;  

-Aplicar instrumentos de avaliação: de resultado do processo e de impacto; 

-Planejar uma ação de impacto para encerramento do convênio;  

-Construir coletivamente uma proposta de continuação desta política pública; 

-Revisar os conteúdos abordados pelo programa a partir da necessidade dos agentes. 

 

 

METODOLOGIA: 

-Exposições orais e dialogadas; 

-Dinâmicas e metodologias de ação participativa; 

-Leitura de texto, interpretação e debates; 

-Exposição de filmes/documentários; 

-Visitas aos espaços de lazer e esporte da comunidade; 

-Trabalhos individuais e em grupo; 

-Produção de textos, produção de projetos de ação e oficinas. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 28/07/2011  

 

Manhã 

 

1- Visita ao(s) Núcleo(s) 

 Memória e história: dos agentes sociais de esporte e lazer e da comunidade – O que eles 



      

                                                                                                                                                                

contam e avaliam. 

2- Acolhimento e apresentação da programação. 

3- Resgate do módulo introdutório e do módulo em serviço. 

 

Tarde 

 

1- Avaliação do PELC a partir do olhar do Coordenador Geral; Coordenador Técnico; Agentes 

Sociais; Coordenadores de Núcleos; Controle Social. 

2- Explanar sobre avaliação 

 O que é avaliar? 

 Pra quê avaliar? 

 O quê avaliar? 

 Como avaliar? 

 

3- Dinâmica: 

 Olhando para trás e para frente; 

 Nossas pedras no sapata; 

 Nossas maiores conquistas. 

 

4- Avaliação do dia. 

 

 

Dia 29/07/2011 

 

Manhã 

 

1- Apresentação de relatos de experiências dos Núcleos – O que foi realizado. 

2- Dinâmica de avaliação 

 O que não foi realizado; 

 E o que precisa de um esforço para a sua realização. 

3- Oficina 

 Escolha de um Tema: etnia, gênero, orientação sexual, juventude, pessoas com deficiência e 

meio ambiente, fazendo a ponte com esporte e lazer. 

 Dinâmica: um núcleo ministra, outro participa e o outro avalia – fazer rodizio. 

 

 

Tarde 

 

1- Socializar a oficina.  

2- Avaliação escrita do módulo. 

3- Avaliação oral do módulo – dinâmica. 

4- Síntese do relatório parcial (dos 6 meses) – em forma de texto do Coordenador de Núcleo. 

5- Entrega do certificado. 



      

                                                                                                                                                                

6- Encerramento. 

 

 

Recursos materiais necessários: 

 

  Papel 40kg 

 Papel cartão colorido (verde, azul e vermelho) 

 Pincel atômico 

 Cola 

 Fita gomada 

 Grampeador 

 Microsistem 

 Microfone  

 Data show/ TV e Aparelho DVD  

 Cx. Amplificadora 

 Material esportivo 

 Canetas hidrográficas coloridas 


