
     RELATÓRIO DE FORMAÇÃO DO PELC 

 

 

Itens a serem registrados e avaliados: 

 

 
I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Formador: Silvana Regina Echer 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome da Entidade : Prefeitura de Esteio 

Nº. do Convênio: 750896/2010 

Projeto: PELC/PRONASCI 

Módulo: Avaliação II 

Data da formação: 22 e 23 de outubro de 2012 

Local: Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

Total de participantes: 12 pessoas 

Número de agentes sociais: 10 pessoas 

Número de pessoas da entidade convenente : 02 pessoas  

Representantes da entidade de controle social: 00 

Outros (mencionar quantos e qual o vínculo): 00 

 

II - ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 

 Programação: 

A programação foi planejada tendo em vista as possibilidades de reunião com 

coordenadores, visita às oficinas, relatos do trabalho desenvolvido nas oficinas e 
eventos, relatos de impactos na comunidade, avaliação dos avanços e limitações no 
trabalho pedagógico e operacional, reflexão da continuidade do programa na cidade. A 

programação foi executada tal como foi planejada.  
 

 

 Conteúdos teórico-práticos desenvolvidos: 

Os conteúdos mais relevantes desenvolvidos foram os aspectos avaliativos – 
potencialidades e limites do trabalho educativo no PELC/PRONASCI e os impactos na 
comunidade.  

 

 

 



 Metodologias e estratégias didático-metodológicas utilizadas: 

 

Dia 22 de outubro de 2012 – segunda-feira 

 

09h00 às 10h15 –  

- Reunião com coordenação geral e núcleos 
A programação teve início com a reunião com a coordenação geral e de núcleo. 
Pontuaram alguns itens sobre: a visita dos técnicos do Ministério, que queriam ver toda 

a documentação em relação aos orçamentos e compras; o fechamento do núcleo da 
Pedreira e abertura no Ginásio Silvio Batista; o atendimento a várias idades, além do 

público alvo; a contratação demorada de novos agentes; agentes novos motivados e 
encantando o público alvo com mangá, dança e grafite; a oficina de Boxe que virou 
notícia nacional; o grupo unido e bem tratado por todos, constituindo a Família PELC.  

 
10h30 às 12h00 –  

- Apresentação artística de alguns dos beneficiados do programa 

Houve apresentação artística de um grupo de dança da agente Janice e de Capoeira do 
agente Juliano.  

 

- Abertura oficial com presença de autoridades, representantes da prefeitura, das 

entidades parceiras, agentes e beneficiados 

A Cerimônia de Abertura não ocorreu de forma oficial, pois o prefeito e nem a 
Secretária de Educação e Esporte estiveram presentes, mas enviaram uma representante 

que expressou a felicidade de todos e o agradecimento, pois o PELC de Esteio irá 
continuar em 2013 com recursos do novo convênio com o Ministério do Esporte.  

 

- Relação do que foi planejado no projeto básico e do que foi executado até o 

momento no PELC/PRONASCI, apresentado pela coordenação geral 

O coordenador geral apresentou um resumo do que foi planejado no projeto básico e do 
que já foi executado. A apresentação foi bem clara, salientando que com a vinda de 

novos agentes, abriram turmas no vespertino/noite e sábado, podendo assim contemplar 
o público alvo do projeto, pois até então, estavam tendo dificuldade devido aos horários. 
 

- Apresentação da atuação da entidade de controle social e do grupo gestor.  
Houve a apresentação de um resumo da atuação da entidade de controle social, 

expressando que percebe uma vontade e comprometimento muito grande por parte dos 
coordenadores e dos agentes. Parabenizou a abertura de novos horários e novas oficinas, 
devido à presença de novos agentes. O grupo gestor não funcionou. 

 
13h30 às 18h30h –  

- Visita as oficinas desenvolvidas nos núcleos, bem como momento junto aos 

beneficiados – avaliação da comunidade 

Realizamos a visita, juntamente com os agentes e coordenação no Território da Paz 

Votorantin onde estava acontecendo a oficina de ginástica para 15 jovens senhoras. 
Conversando com as participantes, elas expressam que estão gostando muito das aulas e 

que estão felizes que o programa não vai parar. Houve uma grande articulação entre 
elas, para apoiarem essa associação a construir a nova sede, arrecadando recursos 
organizando festas e arrecadando material de construção. Percebe-se que com a 

presença das oficinas do PELC, houve uma ação de pertencimento ao local e mais 
amizade na comunidade. 



Fomos, também no Território da Paz, localizado na Escola Municipal Eva Karnal onde 

deveria estar acontecendo a oficina de futsal no ginásio, mas devido a grande chuva no 
momento da aula, tinha um número reduzido de participantes. Ficamos conversando 

com a coordenadora do Território da Paz, que expressou a diferença que fez as oficinas 
do PELC: futsal, cine-clube, ginástica e boxe para aquela comunidade bem carente. 
Houve uma diminuição da violência entre as comunidades vizinhas que agora estavam 

fazendo aula juntos, integrando os jovens.  
Fomos visitar a oficina de dança e mangá no Centro de Formação Teresa Verseri. 

Conversamos com os participantes da aula de dança e também com a coordenação do 
centro, onde todos estão satisfeitos com o andamento das aulas. No vespertino e noite 
acompanhei as aulas de boxe no ginásio Silvio Batista, onde a procura por jovens 

trabalhadores é muito grande. Fiquei bem satisfeita com os comentários do impacto 
positivo que o PELC tem feito nas suas vidas.  

 
 
Dia 23 de outubro de 2012 – terça-feira 

 

08h30 às 09h00 

- Dinâmica: “Antes e depois”  

Cada agente escolhia e recortava de uma revista uma cena para expressar o que aquela 
imagem passava para ele, antes e depois da cena apresentada na figura.  

 
09h00às 10h00 

- Construção do cartaz em grupo: Linha do tempo – “Marcas que se foram...”  

Construção com recortes de revistas de um painel sobre a retrospectiva e futuro do 
programa.  

 
10h15 às 12h30 

- Mesas de relatos de experiências e impactos na comunidade das oficinas do 

PELC/PRONASCI: 

- Síntese do trabalho desenvolvido no núcleo apresentado pela coordenação  

Relato da síntese do trabalho desenvolvido em todo o programa apresentado em ppt 
pelo coordenador. Foi excelente a apresentação com vídeos das oficinas e relatos 

gravados de participantes.  
- Síntese do trabalho desenvolvido em cada oficina apresentado pelo agente 

responsável. 

Relato da síntese do trabalho desenvolvido em cada oficina apresentado em ppt pelo 
agente responsável. Foi muito bom, descrevendo todo o trabalho e contou com a 

presença de beneficiados de cada núcleo. Todos os participantes enaltecem o programa 
e expressam que estão felizes com a continuidade do programa, pois até então, nunca 
tinham tido essa oportunidade de prática esportiva de forma gratuita e com bons 

professores. 
 

Segue abaixo o link dos vídeos com depoimentos dos beneficiados: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=tCEyJchlcH0  -  oficina de boxe 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZVsA3zPjiYw  - oficinas de jiu jitsu 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jsBHHl2824k  - oficina de ginástica 

http://www.youtube.com/watch?v=tCEyJchlcH0
http://www.youtube.com/watch?v=ZVsA3zPjiYw
http://www.youtube.com/watch?v=jsBHHl2824k


13h30 às 15h00  

- Dinâmica: “Que bom! Que tal! Que pena! – Avaliação dos limites e avanços na 

experiência vivida e os passos para a continuidade em Esteio, tendo em vista o 

módulo de avaliação I. 

- Socialização 
Neste momento trouxemos os dados da avaliação passada (dinâmica do 

semáforo), para estabelecer um parâmetro de análise entre o que tínhamos avaliado no 
módulo AV-I e o estágio em que se encontram. Foi muito bom este momento de análise, 

reflexão e avaliação. 
 

Que bom!!   

- Troca de experiência; 
- Equipe capacitada e motivada; 

- Flexibilidade de horários; 
- Crescimento profissional; 
- Boas amizades no grupo e na comunidade; 

- Impacto positivo na comunidade; 
- Mais um ano, continuação; 

- Reconhecimento do Governo Municipal; 
- Confecção de uniformes; 
- Contratação de todos os profissionais; 

- Que nossa formadora foi a Silvana.  
 

Que pena!!   

- Não houve muita divulgação das atividades; 
- Não houve articulação do gestor local (Pedreira); 

- Burocracia na Gestão Municipal; 
- Material esportivo inadequado; 

- Monitora Shirley, afastou-se por escolha própria; 
- Não escrevemos os artigos; 
- Perda da sala-sede. 

 
Que tal?? :} 

- Mais visibilidade para o PELC; 
- Transformar o PELC em política pública de Estado; 
- Mais articulação entre os gestores da comunidade; 

- Escrevermos os artigos; 
- Ampliar os atendimentos; 

- Busca por mais inclusão; 
- Articulação política para a continuidade do programa; 
- Ser melhor reconhecido financeiramente.  

 
15h15 às 15h45  

- Reflexão e debate  do vídeo: “Quem mexeu no meu queijo?” Dr. Spencer Johson 

- Reflexão e debate sobre o vídeo que faz pensar sobre as mudanças na vida dos agentes 
no momento atual do grupo e de que forma podem continuar com um programa de 

esporte e lazer para a comunidade, tendo em vista as diretrizes do PELC. A reflexão 
atingiu seus objetivos.  

 
 



15h45 às 16h45  

- Dinâmica: “O Segredo”  

Esta dinâmica favorece o reconhecimento das qualidades de cada pessoa e da equipe, 

onde cada participante revela em segredo para a formadora qual é a sua melhor 
qualidade e então os demais tentam adivinhar, sendo que a pessoa acaba ouvindo muitas 
palavras positivas e gerando um clima de alegria e reconhecimento. Todos passam pelo 

processo da dinâmica.  
 

16h45 às 17h30  

- Aplicação dos instrumentos de avaliação do módulo AV2 

- Foi entregue os instrumentos de avaliação da formação para cada participante, sendo 

que dois não puderam estar presentes.  
 

- Dinãmica de encerramento: “Balão mensageiro”  

Foi realizada uma dinâmica com balões, onde cada um colocava dentro uma 
frase/mensagem. Ao som de música, todos foram brincando com os balões e quando 

encerrasse o som, cada um pegaria um balão de outra cor. Deveria estourar e ler a 
mensagem que chegou para cada um. Ao final da leitura, dar um abraço para quem 

escreveu a mensagem. 
 

 Material didático  

Considero adequada a qualidade do material utilizado, tanto em ppt, quanto os de apoio. 
 

 Bibliografia utilizada  
- Sistema de monitoramento & avaliação dos programas Esporte e Lazer da cidade e 

Segundo Tempo do Ministério do Esporte / Eustáquia Salvadora de Sousa...[et al.]. Belo 
Horizonte: O Lutador, 2010.  

- BRASIL. Ministério do Esporte. Material Didático do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade. Brasília: Secreatria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do lazer, 2008. 
1. “Qualidade Social nas Políticas de esporte e lazer” de Zaira Valeska Dantas da 

Fonseca; 2. “Avaliação Participante: uma abordagem crítico-transformadora” de Ana 
Maria Saul. 

 

 Relação professor-aluno 
Sempre escolho os princípios da simplicidade, diálogo, construção coletiva, amor, respeito, 
cooperação, paciência e conhecimento para desenvolver o vínculo professor-aluno. Em especial 
na cidade de Esteio, firmamos um vínculo muito forte de respeito e amorosidade entre todos. 

 

 Participação de agentes sociais  

A freqüência dos agentes na formação foi muito boa. Demonstraram interesse e 
preocupação com o desenvolvimento do trabalho. Possuem um bom vínculo entre eles e 

demonstram comprometimento com a filosofia do programa.  
 

  Visitas técnicas 
As aulas dadas pelos agentes, visualizadas nas visitas, estão de acordo com as diretrizes 

do programa, bem como o número de beneficiados. Com oficinas no vespertino e noite 
e em sábados, bem como a oferta da oficina de mangá, dança e grafite, melhorou muito 
a participação de jovens no programa.  

 
 



 Avaliação  

Foi realizada a avaliação processual durante a formação, no final do primeiro dia e 
estava tudo indo bem, sem necessidade de alterações.  

 

III – OUTROS ASPECTOS 

 

 Parecer a respeito da entidade   

A Secretaria de Educação e Esportes de Esteio, gestora do programa demonstra uma boa 
capacidade de organização e envolvimento na formação em si. A orientadora 
pedagógica da Secretaria de Educação participou durante toda a formação, 

demonstrando interesse e conhecimento sobre o programa. Ela é responsável pela 
formação em serviço. 

 

 Infra-estrutura: espaços e equipamentos  
Núcleo Trindade  

Sub- núcleo Votorantin é um galpão precário, mas com uma estrutura suficiente para as 
aulas de ginástica, com bolas, colchonetes e som. Tem uma quadra de areia para futebol.  

Núcleo Escola Municipal Eva Karnal composto por uma quadra esportiva coberta, 
palco e sala de múltiplas atividades. Possuem bolas, colchonetes, som, aparelho de 
TV/DVD e datashow.  

Espaço do Ginásio Silvio Batista é uma quadra de esportes coberta com arquibancada 
que estava abandonado e com a realização das oficinas foi retomado o espaço e 

revitalizado ainda de forma precária, mas com condições adequadas para o 
desenvolvimento das aulas.  
Espaço do Centro de Formação Teresa Verseri é um local destinado as aulas 

diversificadas no cotra-turno escolar sendo mantido por uma congregação de freiras. 
Ocorre as aulas de dança, futsal e mangá.  
 

 Encaminhamentos discutidos e definidos no decorrer da formação para a 

continuidade do trabalho. 
- Ressaltamos a importância das reuniões semanais com a coordenação geral e os 

agentes, bem como as formações em serviço de forma sistemática.  
- Encontros dos agentes para momentos de lazer, reforçando os vínculos de união do 

grupo. 
- Planejar para o próximo ano, verbas para a continuidade do programa no orçamento 
municipal, quando acabar o novo convênio.  

- Melhorar a articulação comunitária e a divulgação do programa nas comunidades 
atendidas pelos núcleos do PELC. 

 
IV – SÍNTESE DOS DADOS CONTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS 

PREENCHIDOS 

 

 Apresentação e avaliação quantitativa e qualitativa das questões fechadas  

 

 Apresentação e avaliação quantitativa e qualitativa das questões abertas  

 

A sistematização dos dados dos questionários preenchidos pelos participantes está 

anexada em outro arquivo. 
 
 



V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A equipe do PELC/PRONASCI Esteio é muito comprometida e organizada com 

o trabalho e tenta fazê- lo da melhor forma possível. Na avaliação do módulo anterior, 
ficou estabelecido como metas: o aumento do número de jovens, aulas em horários 
noturnos e aos sábados e a contratação de novos agentes que pudessem trazer atividades 

mais identificadas ao público alvo. 
 Os beneficiados do programa relatam os impactos positivos das aulas nas 

oficinas desenvolvidas por todos os agentes. Os novos agentes relatam a satisfação de 
fazer parte do grupo e que as aulas desenvolvidas (mangá, grafite, jiu-jitsu e dança) têm 
agradado o público jovem que sentia falta de atividades diferentes. Os novos horários 

(vesperetino/noite e aos sábados manhã e tarde) tem proporcionado a presença de um 
maior número de jovens. 

 Os agentes relataram a grande satisfação pessoal e profissional com a execução 
do programa, sentindo a importância deles na comunidade.  
 Tanto os agentes como a comunidade ficaram felizes com a possibilidade de 

continuidade do programa através de um novo convênio com o Ministério do Esporte, 
mas renovei as falas sobre a importância da articulação política sobre a continuidade do 

programa com verbas municipais a partir do término do novo convênio.  
 
 

 
FOTOS DA FORMAÇÃO – MÓDULO AVALIAÇÃO II  

 

 
 

Dinâmica: “Que bom! Que tal? Que pena!” 
 



 
 

Dinâmica: Linha do tempo: “Marcas que se foram...” 
 

 
 

 



 
 

Visita na oficina de dança - Conversa com beneficiados 

 
 

 
 

Grupo de agentes sociais – PELC/PRONASCI – Esteio/RS 



 

Notícia do PELC/PRONASCI ESTEIO no site do Ministério do Esporte  
 
 

 
05/09/2012 às 10h30 - Pelc na cidade gaúcha de Esteio revela jovem talento 
campeão do boxe 

    

 
Em Esteio, no Rio Grande do Sul, o aluno 
do Pelc/Pronasci Rodrigo Alexandre 
Barco Alves, 17 anos, brilha com a 
mesma intensidade com que reluzem as 
medalhas de ouro conquistadas por ele. 
Morador do Parque Primavera - antes 
conhecido pela alta criminalidade 
envolvendo a juventude e que hoje é 
Território de Paz - Rodrigo conheceu o 
boxe há três anos. Desde que ingressou 
no Pelc em 2011, ele treina nas duas 
unidades da parceria com a prefeitura 
municipal. O resultado não poderia ser 
melhor. Nos dois únicos campeonatos de 
que participou sagrou-se campeão na 
categoria peso leve. 
 

A mais recente vitória de Rodrigo ocorreu no dia 5 de agosto, na cidade gaúcha de Canoas. O evento, 
realizado pela Federação Rio-Grandense de Pugilismo (FRGP), reuniu no ginásio Bolão Gaúcho atletas do 
boxe de várias cidades do interior do estado. O outro combate, o primeiro em competição da federação , 
aconteceu em julho, também em Canoas. 
 
O esporte mudou completamente a vida do jovem. Filho de pai mecânico e lanterneiro de automóveis e 
de mãe diarista, desde que começou os treinamentos no Pelc ele mudou sua aparência e a forma de se 
relacionar. Antes, com um visual despojado e cabelos longos, radicalizou: passou a usar cabelos curtos 
como os grandes pugilistas e deu um nocaute na timidez. Hoje, graças aos resultados conquistados nos 
ringues, Rodrigo é admirado e respeitado pelos colegas, amigos, populares, professores e principalmente 
pela família. 
 
“Observamos  que, por causa do desenvolvimento de Rodrigo no Pelc, sua família está mais fortalecida. 
A autoestima de todos os integrantes melhorou por causa da influência do esporte”, revela Priscila 
Natcha Loureiro, coordenadora do núcleo Centro de Convivência. 
 
O desempenho de Rodrigo no esporte fez que ele conquistasse o respeito e a admiração dos colegas, da 
família, da escola e da cidade. A busca de vagas nos núcleos do Pelc no Centro de Convivência e no 
Ginásio Silvia Batista é de, em média, 10 procuras por dia. “Isso é muito legal. A garotada está se 
espelhado em mim. Mais que isso, os colegas estão assistindo aos treinos e ainda me ajudam a corrigir os 
erros durante uma simulação de campeonatos”, ressalta, orgulhoso. 
 
Irmãos boxeadores 
A coordenadora Priscila destaca como pontos positivos do Pelc ao tirar do boxe o estigma de esporte 
violento e a preocupação da família com a dúvida.  “Michelle, 28 anos, a irmã mais velha de Rodrigo o 
acompanha durante os treinos e competições pois os pais achavam que o filho poderia estar se 
machucando. O fato  foi totalmente esclarecido pela irmã, que também luta boxe junto com o irmão 
caçula Eduardo, de 14 anos”, revela a educadora. 
 
Hoje eles sabem que não há risco algum. “Uso equipamentos de proteção como luvas, protetores bucal e 
genital, além de capacete, ataduras nos dedos e óleo no rosto para que a luvas dos adversários 
escorreguem durante os golpes, principalmente nos supercílios”, explica o campeão.  
 
“Nosso boxeador é dedicado e seu sonho é seguir carreira”, diz o professor e técnico Abílio Valdir 
Mendes Nobus. Emocionado, o treinador conta que Rodrigo é “nossa maior projeção do esporte para o 
ano que vem”. De acordo com ele, participar do estadual da modalidade é o grande sonho de seu aluno, 
que pretende seguir carreira profissional.  



 
Determinado, o estudante do 8º ano do Colégio Estadual Maria Shirley Vargas Ferraz treina à tarde e à 
noite para melhorar o rendimento. “Nos estudos estou ótimo e, no boxe, quero melhorar a cada dia e 
treinar muito”, acentua. 
 
O boxe do Pelc é uma das atividades oferecidas por meio de recursos do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). A ação prevê a realização de atividades culturais e 
esportivas para crianças e jovens, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, com a 
participação de 800 jovens. 
 
Carla Belizária 


