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RESUMO DO CONVÊNIO: 

Formador (es): Marie Luce Tavares e Cláudio Gualbertto 

UF: Rio de Janeiro 

Entidade Conveniada: Central de Assessoria Social (CAS) 

N° do Convênio: 725728/200 - 723440/2209 - 725729/2209  

Projeto: PELC para todas as idades 

Módulo: Avaliação I e II 

Data da Formação: 02, 03, 04 e 05 de junho de 2011. 

Local: Colégio Guilherme Filho 

Total de participantes: 100 

Número de agentes sociais: não declarado 

Número de pessoas da entidade convenente: não declarado 

Representantes da entidade de controle social: não declarado 

Outros (mencionar quantos e qual o vínculo): não declarado 

 

OBJETIVOS: 

 apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de 

experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes;  

 apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do Grupo gestor;  

 aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;  

 planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;  

 construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;  

 revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir das necessidades locais.  

 

METODOLOGIA: 

 Visitas técnicas 

 Construção de oficinas 

 Exposição dialogada 

 Filme 

 Esquetes 

 Trabalho em grupo 
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PROGRAMAÇÃO 

 

QUINTA-FEIRA – 02 DE JUNHO DE 2011 

 

 Manhã 

Momento 01 – 08 às 12h – Visita Técnica  

Visita a um recorte do número de núcleos (14) em funcionamento, com as presenças do 

Coordenador Geral e respectivos Coordenadores de Núcleos. Selecionar 02 a 04 núcleos, 

contemplando os três convênios, considerando a necessidade de logística de deslocamento, a 

diversidade de públicos, equipamentos, atividades, territórios.  
 

 Tarde 

Momento 02 – 14 às 15h – Abertura  

1. Recepção, credenciamento e entrega de material aos participantes. 

2. Abertura Oficial da Formação de Agentes Sociais do PELC: presenças de representante do 

Ministério do Esporte, representantes da entidade conveniada, Coordenação Geral do 

Programa, formadores do PELC e representante da Entidade de Controle Social.  

Momento 03 – 15 às 16h – Conhecendo a realidade local 

1. Apresentação dos participantes. 

2. Introdução: apresentação do poema “No Meio do Caminho”, de Carlos Drummond de 

Andrade. (Reflexões acerca das possibilidades e desafios). 

3. Apresentação do vídeo “Avaliar” (02-03 minutos) 

INTERVALO 

Momento 04 – 16h15min às 18h – Reconhecendo o PELC 

1. Ratificação dos princípios e diretrizes do Programa. 

 Os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio; 

 Limites e avanços do atendimento de cada faixa etária; 

 Limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência; 

 Limites e avanços na ressignificação dos espaços. 

2. Apresentação-síntese da atuação da instância de controle social (deve ser preparado previamente). 

3. Apresentação-síntese da atuação do grupo gestor do convênio (deve ser preparado previamente). 

Avaliação (Dinâmica de encerramento primeiro dia). 
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SEXTA-FEIRA – 02 DE JUNHO DE 2011 

 

 Manhã 

Momento 05 – 08 às 12h – Oficina 

Apresentação das oficinas construídas previamente acerca do retrato da realidade local para 

cada um dos catorze núcleos: ações efetivadas, levando em conta a relação dessas com os 

princípios e diretrizes do programa, traçar um retrato dos núcleos observando espaços 

utilizados, parceiros locais, públicos atendidos, atividades oferecidas, recursos materiais, 

turmas/dias/períodos, evolução estatística, composição das equipes, atividades assistemáticas 

realizadas e respectivos resultados/metas.  

 

 Tarde 

Momento 06 – 14 às 16h – Apresentação 

1. Debate e análise das apresentações dos retratos construídos. 

INTERVALO 

Momento 07 – 16h15min às 18h – Exibição de filme 

Exibição e debate do curta-metragem “Ilha das Flores” (Jorge Furtado). 

Avaliação (Dinâmica de encerramento segundo dia). 

 

SÁBADO – 04 DE JUNHO DE 2011 

 

 Manhã 

Momento 08 – 08 às 10h – Organização do Conhecimento 

Avaliação, qualidade social, acompanhamento, monitoramento e fiscalização. (Exposição 

dialogada). 

INTERVALO 

Momento 09 – 10h15min às 12h – Aplicação do Conhecimento 

Construção painel de execução (por núcleos): dinâmica do “SEMÁFORO PELC” – 

potencialidades, alertas, fragilidades e recomendações, detectadas ao longo do projeto.  

 

 Tarde 

Momento 10 – 14 às 18h – Aplicação do Conhecimento 

Socialização e debate dos painéis construídos pelas equipes de cada um dos catorze núcleos. 

Avaliação (Dinâmica de encerramento terceiro dia). 
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DOMINGO – 05 DE JUNHO DE 2011 

 

 Manhã 

Momento 11 – 08 às 09h – Organização do Conhecimento 

1. Café com prosa entre os participantes do módulo de avaliação. 

Debate no grupão para responder a questão: 

“Tendo em vista os princípios do PELC e as atividades que conseguiram desenvolver ao 

longo desses 12 meses de vigência do convênio, podemos dizer que conseguimos cumprir os 

objetivos do programa e as metas que nos propomos?”. 

2. Exibição e debate do documentário “Os Pernas de Pau”. 

INTERVALO 

Momento 12 – 09h20min às 10h – Organização do Conhecimento 

Debate acerca da continuação do projeto. 

 Construção de subsídios, recomendações para sequência do programa. 

Momento 13 – 10h15min às 12h – Aplicação do Conhecimento 

1. (Re) planejamento das atividades sistemáticas do projeto. 

2. (Re) planejamento das atividades assistemáticas do projeto. 

 

 Tarde 

Momento 14 – 14 às 16h – Aplicação do Conhecimento 

Socialização do (Re) planejamento das atividades sistemáticas e assistemáticas do projeto. 

INTERVALO 

Momento 15 – 16h15min às 18h – Avaliação da Formação 

1. Avaliação do módulo de avaliação. 

2. Entrega dos certificados e encerramento do módulo. 

 


