
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO MÓDULO INTRODUTÓRIO-

BRAZLÂNDIA/DF. 
  
Período: 28, 29 e 30 de Abril e 01 de Maio de 2011.  
 

Carga Horária: 32 horas. 
 

Formador: Rodrigo Terra. 

 

Entidade: APROTUR/DF. 
 
 

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO: 

 
        - A partir da reflexão da realidade local, apresentar os princípios, 

diretrizes e objetivos do PELC aos agentes envolvidos na formação; 
        - Socializar o projeto básico aprovado pelo ME; 
        - Planejar em conjunto com os participantes da formação as ações 

sistemáticas e assistemáticas do convênio; 
        - Apresentar e discutir os conceitos básicos e características fundantes 

do Programa.  
 
 

METODOLOGIA: 
 

O processo de escolha e discussão dos temas será proposto para 

debate e aprovação do grupo no início da formação. Desta forma, 
acreditamos que o mesmo poderá atender as expectativas do grupo e 
possibilitar reflexões pertinentes aos temas centrais do 

funcionamento do Programa nos núcleos. A idéia é que o Módulo 
Introdutório possa auxiliar na reflexão sobre a prática do lazer e do 

esporte como direito social. A formação será desenvolvida com aulas 
expositivas, trabalhos em grupo e debates, visitas técnicas guiadas e 
apresentação de filmes com debates.  
 

 
 

 
 
1o MOMENTO – Manhã de Quinta-Feira. 

 
- Abertura e apresentação do PELC;     

- Apresentação e aprovação da Proposta de Programação da Formação; 
- Rodada de Apresentação onde cada participante apresenta suas 
experiências. 

 
2o MOMENTO – Tarde de Quinta-Feira. 

 
- Visita técnica aos locais de implantação dos núcleos do PELC;  
- Discussão com a comunidade local sobre as possibilidades de 

funcionamento do Programa. 
 

 
 



3o MOMENTO – Manhã de Sexta-Feira. 

 
 - O que é lazer: 

                      - Histórico; 
      - Conceito, tempo e atitude; 
      - Conteúdos culturais; 

      - Atividade e passividade; 
               - Barreiras do lazer. 

- Equipamentos de lazer e manifestações do esporte; 
- Conhecendo o lazer local: 
  - Lazer dos agentes; 

  - Lazer na cidade; 
  - Principais equipamentos; 

  - Principais conteúdos; 
  - Identificação de acesso; 
                   - Política pública de lazer local; 

 
4o MOMENTO – Tarde de Sexta-Feira. 

 
- Duplo aspecto educativo do lazer; 

- Lazer, minorias sociais e inclusão social. Perspectivas de lazer para jovens, 
adultos, idosos e crianças; 
- Reunião com equipe gestora do convênio.  

 
 

5o MOMENTO – Manhã de Sábado. 
 
- Filme com debate: “Escritores da Liberdade”. 

 
6o MOMENTO – Tarde de Sábado. 

 
- Oficina de jogos e brincadeiras populares; 
- Planejamento participativo e ação comunitária. 

 
 

7o MOMENTO – Manhã de Domingo. 
 
- Preparação por parte dos agentes das propostas de ações sistemáticas e 

assistemáticas. 
 

8o MOMENTO – Tarde de Domingo. 
 
- Aplicação dos instrumentos de avaliação da formação; 

- Construção coletiva do relatório da formação; 
- Entrega dos certificados de participação na formação. 

 
 
 

 
 

 
 



LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 
- transporte para todos os participantes da formação para realização das 

visitas técnicas aos núcleos; 
 
- cópias xerográficas do material de apoio e instrumentos de avaliação;  

- 1 Computador com monitor para organização dos trabalhos coletivos; 

- multimídia (data-show) – se não for muito difícil gostaria de ter um a 

disposição 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).  

 


