
Curso de Formação de Agentes Sociais do Programa Esporte e 

 Lazer da Cidade Módulo Introdutório 

PELC – Vida Saudável 

Jataí - GO 

 

 Entidade:Prefeitura Municipal de Jataí 

 Local: AABB - Jataí 

 Representante: Nair Gonçalves, Kátia Carvalho, José Carlos Teixeira 

 Datas de realização: 2, 3,4 e 5de maio de 2011. 

 Formador responsável: Sheylazarth Ribeiro 

 

Objetivos: 

 Conhecer o projeto básico da entidade conveniada aos agentes sociais de esporte e lazer, bem como 

assimilar a concepção e as características estruturantes do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). 

 Refletir acerca da realidade local (cidade, região, comunidade, espaços, equipamentos de lazer, perfil 

dos agentes sociais e conhecimento do projeto básico do convênio) estabelecendo relações com os 

princípios, diretrizes e características conceituais e metodológicas que fundamentam o PELC. 

 Discutir os conceitos de cultura, lazer, esporte, jogo, bem como fazer relações entre esses conceitos e a 

realidade local, contextualizando com os princípios e diretrizes do PELC. 

 Compreender as características e contradições dos contextos sociais nas quais os núcleos serão 

implantados e buscar superações por meio de reflexões e de estratégias de intervenção, visando a 

ressignificação dos espaços. 

 Entender as etapas da construção do planejamento participativo (atividades sistemáticas e 

assistemáticas), estratégias de mobilização da comunidade e organização do trabalho pedagógico, 

estabelecendo relações com os princípios, as diretrizes e os objetivos do PELC. 

 Aperfeiçoar o uso dos instrumentos de registro de experiências das atividades que serão desenvolvidas 

nos núcleos (relatórios), de planejamento e de avaliação das oficinas do PELC, perspectivando a 

continuidade desse trabalho nas coordenações pedagógicas que farão parte do módulo de 

aprofundamento. 

 Discutir o papel dos agentes sociais na mediação das atividades culturais nos diferentes contextos de 

intervenção no âmbito do lazer, fundamentados pelos conceitos de esporte, lazer e cultura. 

 Refletir sobre o Idoso na sociedade atual, seus conflitos e tensões. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Segunda - feira, dia 2 de maio de 2011. 

16:00 h. – Mesa de abertura: Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Formadores: Sheylazarth Ribeiro  

Público: Agentes sociais e comunidade local (professores, estudantes, comerciantes.) 

 Representante da entidade (Apresentação dos principais pontos do projeto básico) 

 Representantes da comunidade local 



 Representante da Secretaria do Desenvolvimento do Esporte (SNDEL) – ME 

 Controle social (Conselho Municipal do Idoso) 

 Parceiros   

 

 

17:00h. – Aprovação da Programação - Apresentação do PELC  

Formadora: Sheyla 

Metodologia: Apresentação dos vídeos do PELC e Slides do Ministério do Esporte. 

Conversa sobre as apresentações. 

 

18:00h. – Dinâmica de Apresentação: Bingo Humano 

 

18:30h. – Pausa para o jantar. 

 

19:30h. – Filme: Elza e Fred 

  

21:30h. – Debate sobre o filme. 

 

22:00h. – Encerramento do dia. 

 

Terça- feira, dia 3 de maio de 2011 

8h00 às 9h30 – Quem é o idoso e a idosa na nossa sociedade? 

Método: Diálogo entre os participantes e apresentação de slides. 

9h30 às 11h30 – Princípios do Programa Esporte e Lazer da Cidade – Vida Saudável. 

Método: Dividir em grupos e construir atividades de lazer para o grupo inteiro vivenciar. A partir das atividades 

ofertada por cada pequeno grupo, construir reflexões sobre os princípios do Programa. 

11h30 às 12h30 – Debate no grupo e preparar para a visita aos núcleos 

12h30 às 13h30 – Almoço 

13h30 às 17h – Visita aos espaços onde serão os núcleos.  

17h às 18h – Reflexões sobre as visitas – Possibilidades e limites. 

18h às 18h15 – Lanche 

18h15 às 19h15 – Construção do café cultural. 

 

 

Quarta -  feira, dia 04 de maio de 2011 

8h00 às 8h30 - Café Cultural  

8h30 – 12h00 Oficina Temática: Prática Pedagógica e Conteúdos Culturais do lazer para atendimento ao 

idoso (a)  

 

Temas:  

Os conteúdos culturais do lazer e a mediação do agente social nos espaços de lazer  

Etapas do planejamento - ênfase nas atividades sistemáticas (relações entre as atividades sistemáticas e     

assistemáticas), contextualização com as demandas da comunidade e com os princípios e diretrizes do PELC;  

Construção de projetos de oficinas. Planejamento diário; semanal e anual e elaboração de relatórios. 

 

Metodologia: 

Exposição oral dialogada; 



Trabalho em grupo. 

 

12h00 – Almoço 

13h00 às 15h00 - Tema: Aspectos relacionados à formação de agentes sociais no âmbito do lazer para 

atendimento ao idoso. 

 

Filme: O artista desconhecido 

Método: Filme e debate sobre as ideias. 

 

15h00 às 15h15 – Café 

15h15 às 17h00 – Organização do trabalho pedagógico   

Temas:  

Planejamento participativo e a mobilização da comunidade; 

Aspectos relacionados às atividades sistemáticas e assistemáticas;  

Perspectivas pedagógicas para o módulo de aprofundamento e montagem do cronograma de formação em 

serviço. 

 

Metodologia: 

Trechos do filme “O Jarro” 

Reflexões sobre o filme e grupo 

Texto : Ação comunitária” do Luiz Paiva 

Trabalho em grupo 

 

17h30 às 19h00 - Projeto de eventos  
 

Os eventos a serem desenvolvidos durante o programa são os do seguinte: 

1. Lançamento do Programa: PELC Vida Saudável apresentação dos objetivos do Programa e atribuições 

de cada área envolvida. 

2. Grito de Carnaval será realizado no Clube Social 13 de Maio evento voltado para os idosos. 

3. Encontros dançantes para Terceira Idade serão realizados 03 vezes ao ano, sendo em comemoração ao 

Dia do Amigo. 

4. Dia do Idoso e Confraternização de Final de Ano. 

5. Festa junina 01 (anual); 

6. Exposição de Artes plásticas Serão expostos ao público em geral os trabalhos desenvolvidos ao longo 

do projeto pelos inscritos na oficina de arte. 

7. Rua de Lazer em Comemoração ao Dia do Idoso será realizada no Parque Ecológico Diacuí, mesmo 

local que a ATI (Acadêmica da Terceira Idade) será instalada. 

8. Palestras: Os temas serão escolhidos conforme a necessidade da demanda. 

9. Campeonato de Futsal Vida Saudável  

 

Método: Discutir e avaliar os eventos colocados no plano de trabalho e planejar as ações de lançamento 

do programa. 

19h00 – Encerramento do dia 

 

 

Quinta - feira, dia 04 de maio de 2011 

8h00 às 9h00 – Organização  dos coordenadores e monitores para apresentação do Planejamento do 

núcleo. 

Atividade paralela : Reunião com a  equipe gestora do projeto 

 



9h00 às 12h00  - Apresentação e debate sobre os planejamentos de cada núcleo 

 

12h00 às 13h00 – Almoço 

 

13h00 às14h30 – Reunião entre equipe gestora, coordenadores e monitores do núcleo para tira dúvidas. 

 

14:30 às 15:30 – Montagem de uma rede de internet ( blog e grupos) para ampliar o diálogo e anexar os 

textos e filmes para a formação em serviço. Conversar sobre o Conselho gestor para o PELC Vida 

Saudável de Jataí. 

 

15h30 às 16h30 – Preencher as avaliações e confeccionar conjuntamente o Relatório final. 

 

!6h30 – Entrega dos certificados e Coffe Break. 

 

18h00 - Encerramento 

Materiais necessários para a formação  

 

1 Salas amplas 

1 Espaço para práticas corporais 

1 Equipamentos de data show 

1 Equipamento de som 

05 Bolas de cada modalidade 

2 Sacos de Balões 

200 folhas de papel ofício (pelo menos 3 para cada agente social) 

1 canetas esferográfica para cada participante 

Jornais e revistas velhas que possam ser recortadas 

20 cartolinas 

10 Canetas tipo pilot  

Colas 

tesouras 

10 Fita durex ou crepe   

5 Cordas 

30 Bamboles  

5 Cones  

25 Garrafas pet  

 

Cópias dos seguintes documentos, 1 para cada pessoa: 

 – Plano de trabalho para os Coordenadores de Núcleo 

– Texto: Luiz Paiva 

– Atribuições dos agentes sociais 

– Planejamento Geral de Oficina 

– Plano de Oficina 

– Relatório dos Agentes Sociais 



– Lista de Freqüência 

– Princípios e Diretrizes do Pelc 

- Certificados. 


