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PROGRAMAÇÃO 

Objetivos e Metodologias: 

 Re (discutir) os conteúdos, conceitos, princípios e diretrizes do PELC/PRONASCI (limites e avanços), 

de acordo com a demanda apresentada. Como método trabalharemos envolvendo a participação ativa 

dos agentes sociais, possibilitando a socialização e intercâmbio dos núcleos; 

 Conhecer e reconhecer os avanços e limites dos atendimentos prestados na comunidade. Acopla-se a 

esse objetivo a demanda de realizá-lo coletivamente e como metodologia convocaremos os participantes 

a apresentar a síntese das atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas pela Entidade, durante o 

convênio; 

 Conhecer a visão da instância de Controle Social sobre a realização do programa. Como metodologia 

será proposta uma apresentação de síntese da instância de controle social e da atuação do conselho 

gestor; 

 Fortalecer a apropriação do método do planejamento participativo. Como método usaremos a 

construção coletiva da programação da formação e parte do relatório final.   

 Avaliar os limites e avanços: Princípios e Diretrizes do programa, ressignificação dos espaços pela 

comunidade, operacionalização do programa – gestão. Como método utilizaremos de filmes e debates. 

 Avaliar as possibilidades de continuidade de atividades nos núcleos mesmo ao fim do convênio. Como 

método, utilizaremos os debates e dinâmicas. 

               

 

Terça- feira, 10 de maio. 

8h 30 - Introdução ao Módulo de Avaliação 

- Apresentação da Proposta da Programação da Formação e aprovação; 

- Apresentação do Filme do PELC; 



 

10h - intervalo 

10h15 - Oficina de Avaliação  

Identificar limites e avanços na apropriação dos conceitos fundantes, das diretrizes, dos princípios, da prática 

pedagógica, da organização do trabalho pedagógico e da formação em serviço a partir da ótica da avaliação 

pautada no conceito de qualidade social.  

Metodologia: - Rodada de Apresentação - dinâmica “Cumbuca” 

12h – Término da oficina. 

Almoço. 

 

13h30 –  Oficina de Avaliação 

Construir um conceito de Avaliação com objetivo de demonstrar a necessidade de avaliar, quais melhores 

caminhos para avaliar o convênio desta entidade. 

Método: Dinâmica da “Desenhista mágico ou olhos fechados”, Debates e Apresentação de slide. 

 

15:30 – Intervalo. 

 

16 horas – Continuação da oficina de Avaliação 

Apresentação de slides com a temática avaliar. 

Debate no grupo. 

 

18 horas – Construir um roteiro de visitas nos núcleos. 

18:30 – Finalização do dia. 

 

Quarta-feira, dia 11 de maio  

 

8h30 – Visita aos núcleos 

Metodologia: - Visita aos núcleos para conhecer as oficinas realizadas;Reunião com algumas lideranças dos 

núcleos para avaliar o desenvolvimento do Programa em cada núcleo.  

  

12 horas – Almoço 

13:30 – Debate sobre as visitas. 

 

14:30 – Filme : ( Escritores da liberdade, Walace e João Vitor ou Quanto Vale ou é por kilo) 

 

16:30 – Lanche 

!7 h – Debate sobre o filme. 



18h – Planejamento sobre o relato de experiência dos núcleos e Café cultural. 

18: 30 – Finalização do dia. 

 

               

 

Quinta- feira, 12 de maio. 

 

8h 30 - Café Cultural – Apresentação do trabalho de alguns núcleos: artesanatos; danças; capoeira; 

teatro etc. 

8h45 - Organização e preparação do material para apresentação dos Relatos de Experiência 

(Fotos, Vídeos, Power Point, etc.) 

9h15 - Relatos de Experiência 

Ementa: Verificação e análise à promoção do esporte e lazer como direito social: identificar e problematizar 

como se deu a intervenção, considerando o impacto social na comunidade, reafirmando a importância do relato 

de experiência como instrumento de avaliação. 

Metodologia: Comunicação Oral; pôster, apresentação de slides etc. Utilizar o seguinte roteiro:  

              -     Histórico do núcleo; 

- Conteúdos trabalhados; 

- Descrição das atividades sistemáticas e assistemáticas; 

- Espaços/ recursos/ faixas etárias; 

- Presença de Princípios e Diretrizes do PELC/Pronasci; 

- Metodologia do trabalho realizado; 

- Sobre os impactos na comunidade. 

12h30 – Almoço 

13h30 – Debate no grupo:  

-  Apresentação do que ficou identificado como limitações do Programa; 

- Apresentação das possíveis alterações que podem ser desenvolvidas em cada núcleo para superar essas 

limitações verificadas na primeira parte da formação; 

- Avaliação do grupo das alterações realizadas no trabalho após a primeira parte d o módulo Avaliação da 

Formação. 

- Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; 

15 h – Intervalo 

15:30 - Avaliação 

  -Construção do planejamento das ações de continuidade da política pública de esporte e lazer; 

- Construção coletiva de indicadores para a continuidade do PELC; 

- Indicadores a serem superados e ações para o avanço do PELC; 

18 :30 – Finalização do dia. 



 

               

 

Quinta- feira, 12 de maio. 

 

8h 30 - Café Cultural – Apresentação do trabalho de alguns núcleos: artesanatos; danças; capoeira; 

teatro etc. 

09 h - Avaliação 

  -Construção do planejamento das ações de continuidade da política pública de esporte e lazer; 

- Construção coletiva de indicadores para a continuidade do PELC; 

- Indicadores a serem superados e ações para o avanço do PELC; 

 

11h - Oficina de Áudio-visual: Mostras de vídeos e documentários 

Entre uma exposição e outra, debater os conteúdos dos filmes visando rediscutir os conceitos fundantes, 

princípios e diretrizes do PELC; contextualizar as discussões com a prática pedagógica dos agentes sociais, bem 

como estimular a utilização de vídeos e fotos na construção dos relatórios finais dos agentes sociais. 

12h – Almoço 

13:30 -  Avaliação da formação, construção do relatório final e entrega de certificados 

- Aplicação dos instrumentos de avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade; 

- Contribuições para a construção coletiva do relatório final; 

– Relatório Final;  

15h – Proposta para a Partilha (Lanche coletivo, com apresentações dos núcleos envolvendo a 

comunidade.) 

17h30 - Encerramento das atividades e entrega de certificados. 

 

 

LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 

 

- 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); 

- transporte para visita técnica aos núcleos em funcionamento. 

 

 


