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Objetivo: Desenvolver processo de reflexão do itinerário de ações desenvolvidas 

no PELC local, abordando as diferentes dimensões explicitadas nos princípios e 

objetivos do programa, visando estabelecer bases de continuidade do mesmo 

diante avaliação realizadas pela Equipe de trabalho. 

 

Metodologia: Inicialmente partiremos da discussão referente a avaliação, 

refletindo a importância do avaliar, como avaliar, o que avaliar. Na sequencia 

com os relatos de experiência avaliaremos as ações desenvolvidas pelo PELC – 

Samambaia, articulando esta discussão aos princípios, diretrizes, objetivos e 

metodologia do PELC.  

No segundo dia, reforçaremos alguns conceitos base do PELC: Esporte, 

Lazer e Cultura, a fim de ressignificarmos as práticas dos educadores para que 

seja possível pensar ações de continuidade do Programa, ou até mesmo das 

intervenções nas comunidades por eles atendidos. Por fim, avaliaremos o 

Programa no sentido de perceber quais as potencialidades, os limites e 

sugestões; bem como sua relevância social nas comunidades atendidas pelo 

mesmo. 

 

Programação: 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

MANHÃ 

8:30 – 9:00h 

Acolhimento dos participantes 

8:30 – 9:00h 

Dinâmica 

9:00 – 10:30h 

Formação – Tema: Avaliação 

9:00 – 10:00h  

Relembrando Conceitos 

10:30 – 10:50h 

Intervalo  

10:00 – 10:20h 

Intervalo 

10:50- 12:00h  10:20 – 11:20h 



Relatos de Experiência dos Núcleos Oficina de ressignificação de práticas e 

materiais  

12:00 – 14:00h 

Almoço 

11:20 – 12:00h 

Socialização 

12:00 – 14:00h 

Almoço 

TARDE 

14:00 – 14:30h 

Apresentação da comunidade 

14:00 – 16:00h  

Planejando as ações de continuidade do 

PELC 

14:30 – 16:00h 

Considerações sobre os relatos de 

experiências 

16:00 – 16:20h 

Intervalo 

16:00- 16:20h 

Intervalo 

16:20 – 17:00h 

Socialização dos planejamentos 

16:20 – 17:20h 

Oficina: Histórias de Vida 

17:00 – 17:30h 

Avaliação do PELC 

17:20 – 18:00h 

Avaliação do dia 

17:30 – 18:00h 

Avaliação da Formação 

 

Recursos Materiais 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

100 folhas Papel ofício  

01 rolo Fita adesiva  

01 unidade Computador com leitor de dvd, cd ou 
notebook 

 

01 unidade Data show  

01 unidade Caixa amplificada cabo para conectar ao 
computador o notebook 

30 unidades Canetas esferográficas ou a quantidade de acordo 
com o número de pessoas 
participantes do encontro 

04 folhas Cartolinas ou papel 40k podem ser de cores variadas 

04 unidades Pilotos cores diferentes 

01 saco Bolas de sopro  

01 rolo Cordão ou barbante  

30 unidades Cópias do material de apoio ou a quantidade de acordo 
com o número de pessoas 
participantes do encontro 

 

 

 


