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MÓDULO DE AVALIAÇÃO – AV – 2 
 

...“Avaliação pode estar relacionada com o processo e/ou os 
resultados de uma ação ou política.”... 

 ... A metodologia participativa é a mais consistente na 
perspectiva de construção do modelo avaliativo voltado para o 

modelo do conhecimento...  
...É, portanto, uma avaliação que considera todos os agentes 

atuantes direta ou indiretamente na ação/política (incluindo o 
usuário), compreendendo-os como ativos na criação e 

compartilhamento do conhecimento gerado nesse processo do 
fazer e de se refletir sobre o que se faz...   Barreira, 2000, in: 

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: Lutador, 2010.  
 

OBJETIVOS: 
 
- Refletir sobre questões pedagógicas e operacionais referentes ao impacto das ações 
desenvolvidas no PELC relacionando os princípios, diretrizes e objetivos do Programa, 
avaliando as dificuldades e encaminhando soluções; 
 
-  Proporcionar a socialização das experiências, avaliando e planejando coletivamente, tendo 
em vista as finalidades do trabalho educativo estabelecidos pelo PELC; 
 
- Avaliar o desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC e a atuação de  
todos os envolvidos. 

 



METODOLOGIA: 
 

- Reunião com a coordenação.  
- Mostra das oficinas 
- Participação no evento do PELC - Dia da Felicidade. 
- Exposição dialogada sobre avaliação e monitoramento. 
- Dinâmicas de grupo 
-    Seminário de estudo de textos 

     -    Relatos de Experiências 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Dia 27 de maio 2011 

-MANHÃ 
8h30 às 12h 

- Reunião com a coordenação geral e coordenador de núcleo 
- Dinâmicas de grupo 
- Estudo sobre avaliação e monitoramento - ppt 

 
-INTERVALO DO ALMOÇO 
12h às 13h30 
 
-TARDE 
14h às 16h 

- Abertura oficial da Formação – Vídeo do Hino nacional \ Vídeo institucional: (Com 
autoridades locais, coordenadores, instâncias de controle social, agentes sociais, 
clientela atendida, comunidade local).  

- Apresentação das oficinas do PELC de teatro e dança, aberta ao público e escolas da 
comunidade- local: Centro Cultural 

- Mostra das oficinas de artesanato, pintura e biscuit, crochê, tricô. 
- Apresentação de depoimentos da comunidade em relação ao trabalho desenvolvido 

do PELC 
- Mostra de vídeo e registros fotográficos do trabalho realizado no PELC \ FELIZ.  

 
-INTERVALO-LANCHE COLETIVO 
16h15 às 18h 
 
       MOSTRA LOCAL DAS ATIVIDADES DO PELC: 

- Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: 
relatos de experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes por núcleo. 

- Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor. 
 
Dia 28 de maio 2011 
 
-MANHÃ 
8h30 às 12h 
 

- Participação no evento do PELC – Rua de Lazer- “Dia da felicidade”, parcerias com 
entidades locais. 

 
 



- ALMOÇO COLETIVO 
12h às 13h30  
 
-TARDE 
14h às 15h30 

-    Dinâmicas de grupo 
- Seminário de avaliação- Estudo de textos- trabalho em grupo  

 

INTERVALO - LANCHE COLETIVO 

 
15h45 às 18h 
     -   Avaliação geral do Programa PELC 2011- Avaliação processual – limites e avanços na 
experiência vivida e os passos para continuidade do Programa, impactos, legados 

- Avaliação da formação individual por escrito 
- Encerramento.  

 
 
Relação de Materiais: 
 
 
1 rolo Papel pardo 
6 Pincéis atômicos 
Conjunto de Canetinhas 
 
Equipamentos: 
 
01 Datashow 
01 Aparelho de som com cabo para ligar no computador 
Imprimir Certificados e coletar assinatura do responsável da entidade proponente 
 


