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RELATÓRIO MÓDULO INTRODUTÓRIO 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADOR: LUÍS CARLOS LIRA 

ENTIDADE:   
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO:                                                                                MONTE ALEGRE - MG 

UF:  MG 

NÚMERO DO CONVÊNIO:  750664/2010 

PROJETO:  ( X ) PELC TODAS AS IDADES 

(  ) PELC VIDA SAUDÁVEL 

(  ) PELC PRONASCI 

CONSIDERAÇÕES: __________________________________________  

(INDÍGENA, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS, PRESÍDIOS, ETC.)  

 

- MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

(  ) AVALIAÇÃO I 

( x ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO : 22 a 23 de Março de 2013 



LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Rua do Baru, n° 180 bairro Paloma); 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 16 

REPRESENTANTES DA 

ENTIDADE DE CONTROLE 

SOCIAL:  

 

NOME DA ENTIDADE: Conselho Municipal de Assistência Social  

NOME(s) do(s) REPRESENTANTE(S): Lazaro Martins Borges  

 

 
II - ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 

Faça uma análise crítica do que foi desenvolvido na formação apresentando as 
peculiaridades dos temas desenvolvidos e do grupo participante. Justifique 

possíveis modificações realizadas no processo e destaque os aspectos 
considerados relevantes. 
 

 Programação (Fazer uma análise da programação proposta, 

justificando a sua importância para o grupo)  

A programação foi estabelecida a partir de informações obtidas nas 
informações contidas no projeto básico encaminhado pelo Ministério do 
Esporte. 

Para tanto foi desenvolvida a seguinte programação: 

4 - PROGRAMAÇÃO: 

22/03/13 (Sexta – feira) 
 
MANHÃ (8- 12H) 
 
1º momento 
 
- Reunião para detalhamento e ajustes Formação de Agentes Locais, com a 
participação do Coordenadora Geral do Convênio e formadores. 
 
Abertura Oficial do “Módulo de avaliação de Agentes Locais do P.E.L.C.”, com as 
presenças da Coordenadora Geral do Convênio e Formador. 
 
2º momento  
 
 
Tema: avaliação 
 

Conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização; 

 

Apresentação por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: 

relatos de experiências organizados pelos coordenadores e agentes;  

 

Apresentação da síntese de atuação da instância e do grupo gestor.  

 

Apresentação da síntese da atuação do controle social 

Metodologia: 1. Expositiva-Dialogada; 

 

 



 

Metodologia: expositiva-dialogada 

 
TARDE (14- 18H) 
 
3º momento  
 
Elaboração e organização de evento de impacto junto à comunidade, no local pré-
estabelecido pela coordenação local do PELC 
Metodologia: Trabalho em grupo, apresentação expositiva-dialogada 
 

 
23/03/13 (Sábado) 

 
 

Manhã (8h-12h) 

Tema: Planejamento 

Planejamento participativo para a comunidade 

Ação comunitária (coordenação, materiais e divulgação); 
A comunidade e suas características; 
 

- Elaboração do relatório final da execução do programa. 

 

 

Avaliação do encontro e entrega dos certificados 
 
Tarde ( 14h- 18h) 
 
Evento de impacto de encerramento do PELC, junto à comunidade. 
 

 
  



Relação professor-alunos 

 Foi estabelecida uma boa relação entre o formador e os agentes que permitiu 

um bom desenvolvimento do trabalho. 

  

 Participação de agentes sociais  
 

Os agentes participaram com muita dedicação ao módulo de avaliação II e no 

processo de organização e execução do evento de impacto para encerramento 

do Programa. 

 

Avaliação  

 A formação transcorreu de forma muito agradável e com o desenvolvimento de 

todo o programa proposto, não havendo alteração na programação. 

 O grupo de agentes se envolveu bastante no processo de formação, motivados 

pela promessa do atual gestor de continuar as atividades com recurso do próprio 

município para algumas atividades. 

 

 Material didático  

Foram utilizadas apresentações em PowerPoint, cartazes e canetas para 
cartaz. 

 

 Bibliografia utilizada  

 
BRASIL. Ministério do Esporte. Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e 
de Lazer. Orientações para Implementação do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade. Disponível em 
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Disponível em: http://grupoanima.org/wp-
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III – OUTROS ASPECTOS 

 

 Parecer a respeito da entidade (capacidade de organização e 

mobilização, envolvimento na formação em si, conhecimento sobre o 
Programa, etc.) 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/sndel/esporteLazer/orientacoes.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/sndel/esporteLazer/sistemaFormacaoAgentesSociais.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/sndel/esporteLazer/sistemaFormacaoAgentesSociais.pdf
http://grupoanima.org/wp-content/uploads/anim_cult_cidade_livro_licere.pdf
http://grupoanima.org/wp-content/uploads/anim_cult_cidade_livro_licere.pdf


A coordenação se mostrou bastante interessada na realização do projeto, 

possuem uma ótima infraestrutura. 
A entidade conseguiu realizar as licitações dos materiais que restavam e o 

material do Pintando a Liberdade até o momento não foi entregue a 
entidade. 
 

 
 

 Infra-estrutura: espaços e equipamentos:(Indicar aspectos mais 

significativos) 

A infra-estrutura para realização do encontro foi boa, materiais e 
equipamentos solicitados foram providenciados. 
Os núcleos estavam devidamente identificados com faixas e banners . 

 

 Encaminhamentos discutidos e definidos no decorrer da formação 

para a continuidade do trabalho. 

 
Buscamos avaliar as conquistas obtidas pelo programa na cidade de Monte Alegre 

quanto as práticas e acesso ao lazer durante a execução do programa, bem como 

organizarmos o evento de encerramento e planejar a atuação para a continuidade das 

ações, haja vista o interesse da gestão atual em dar continuidade as atividades que 

tinham maior procura pela comunidade. 

 

 
IV – SÍNTESE DOS DADOS CONTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS 

PREENCHIDOS 
 

 

 

 

SIM EM  

PARTE 

Por quê? 

1-Os objetivos 

especificados no 

Programa 

apresentado pelo 

formador foram 

alcançados? 

 

16 

 

 

 

 

- muito objetivo e explicativo; 

- 

; 

 

 

 

 

 

2-Os conteúdos 

desenvolvidos no 

Módulo podem 

ajudar a desenvolver 

o trabalho realizado 

nos Núcleos do 

 

 

16 

 

 

 

 



PELC? 

 

3-A metodologia* 

adotada no Módulo 

foi adequada para a 

aprendizagem dos 

conteúdos? 

 

* Ex: Aulas 

expositivas, visitas, 

filmes, seminários, 

trabalhos em grupo, 

etc. 

 

16 

 

 

 

 

 

; 

; 

4. O formador 

demonstrou 

conhecimentos sobre 

o PELC, domínio das 

temáticas 

trabalhadas e 

clareza nas 

explicações? 

 

    

       

16 

 

 

 

 

 

5. No decorrer deste 

módulo o formador 

procurou avaliar o 

processo e fazer 

adequações de 

modo a atender as 

necessidades da 

formação?  

 

 

       

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Como você avalia a atuação do formador neste Módulo do PELC? 

 Atuou com muita clareza e objetividade; 

 Seguro na explicação e ajudou com sua experiência; 



 Boa, pois foi bem dinâmica, clara e com total liberdade de expressão 

para nós que nos organizávamos para o evento. 

7) Em sua opinião, qual foi o aspecto mais relevante da formação neste 

Módulo? 

 Gostei de tudo foi ótimo; 

 A maneira passada de como podemos educar e humanizar e respeitar 

as diferenças entre as pessoas através de coisas simples com uma bola 

e rede; 

  

 

8) Você destacaria dificuldade ou problema que tenha prejudicado a 

formação neste Módulo? Qual? 

 Não destacaram nenhum problema. 

 
9) Considerações finais e sugestões para aprimorar a formação do PELC 

 
 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Cidade de Monte Alegre, aproveitou sua boa estrutura e desenvolveu bem as 
atividades do programa, apesar, de em algumas oficinas esportivas 
encontrarmos valores do esporte de alto rendimento. 

Ficou evidente a apropriação da comunidade ao programa, pois, nos locais que 
passava e durante o evento muitos participantes me cobravam a continuidade 

e que fariam o mesmo com os gestores local do programa. 
O evento, que  foi realizado parte da tarde (com festival de esportes( futsal e 
voleibol))  e a noite (rua de lazer , com apresentações das oficinas de dança, 

lutas e brincadeiras) no último dia de formação, contou com aproximadamente 
500 pessoas na praça central da cidade. 

Posteriormente a formação, entrei em contato com o coordenador geral local e 
fui informado que a gestão municipal deu continuidade com as oficinas de 
lutas, capoeira, hidroginástica, dança, futsal e ginástica, porém, com nome 

diferenciado do PELC. 


