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PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE 
 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS DO ESPORTE E DO LAZER 

 
PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ESPORTE E LAZER 

- MÓDULO DE AVALIAÇÃO I 

 

CONVÊNIO PELC/IDDEHA - Instituto de Defesa dos Direitos Humanos/Curitiba (PR) 
 

 

Consultor: Prof. Dr. Carlos Fernando F. da Cunha Junior (UFJF/ME) 

 

 

 

1º DIA – 24/09/2011 
 

8h30 às 9h30 – 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. 
 

9h30 às 10h45 – Revendo os objetivos do PELC – 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. 

 

10h45 às 12h00 – Revendo os objetivos do PELC - 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. 

 

12h00 às 13h30 – Almoço. 

 

13h30 às 15h30 – Relatos dos Núcleos - Construção e apresentação de relatos de experiência e 

sistematização da prática social dos núcleos de esporte e lazer do PELC. Objetivos: Compreender 

como se deu a apropriação por parte da comunidade dos conteúdos culturais do lazer propostos pelos 

núcleos do programa. Metodologia: Exposição dos registros por meio de fotos, vídeos, textos, entre 

outros. Debate com vista à superação das dificuldades encontradas 

 

 

15h30 às 15h45 – Intervalo. 
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15h45 às 17h45 – Relatos dos Núcleos - Construção e apresentação de relatos de experiência e 

sistematização da prática social dos núcleos de esporte e lazer do PELC. Objetivos: Compreender 

como se deu a apropriação por parte da comunidade dos conteúdos culturais do lazer propostos pelos 

núcleos do programa. Metodologia: Exposição dos registros por meio de fotos, vídeos, textos, entre 

outros. Debate com vista à superação das dificuldades encontradas 
 

17h45 às 18:30 – Avaliação do dia – Objetivo: avaliar as atividades desenvolvidas durante o primeiro dia de 

encontro. 

 

 

 

2º DIA – 25/09/2011 

 

8h30 às 10:30 – Revisão dos conceitos e eixos norteadores do PELC. Objetivo: discutir e analisar os 

conceitos e eixos fundamentais que norteiam as ações do PELC – Cultura, Lazer, Esporte, Inclusão Social. 

Metodologia: Aula expositiva, exibição dos vídeos institucionais e debate.  

 

10h30 às 10h45 – Intervalo. 

 

10h45 às 11:45 – Discussão sobre Lazer e Juventudes. Objetivo: refletir sobre aspectos da juventude (foco 

principal do convênio), em especial sobre questões relativas ao Lazer. Metodologia: Aula expositiva, 

exibição e discussão do episódio “Uólace e João Victor” da série Cidade dos Homens. (25 minutos 

de duração), debate.  

 

11h45 às 12h30 – Avaliação final do encontro – Objetivo: avaliar o encontro em sua totalidade. 

Metodologia: debate e aplicação de questionário. 

 

 

 

Materiais Necessários: 

 

Datashow 

Aparelhagem de som 

1 pacote de folhas de papel A4 

20 folhas de cartolina ou papel craft 

Canetas tipo pincel atômico 

 

 

Instrumento de Avaliação 

 

Ficha de avaliação do PELC/ME 

 


