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CONTEÚDO: 
 

1. Avaliação 
2. Convergências e divergências dos conhecimentos básicos: conceitos de 

esporte, cultura e lazer. 
3. Limites e avanços: diversidade e ressignificação dos espaços. 
4. Limites e avanços para operacionalização do programa – gestão. 

5. Planejamento participativo e continuidade. 
6. Qualidade social e política social.  

7. Relatório final. 
 

 
 
 
 
 
 
 



1o MOMENTO – Manhã dia 13/05 
     
- Abertura do Segundo Módulo de Avaliação  
 
- Apresentação dos vídeos do Pelc  
 
- Apresentação da Proposta de Programação da Formação; 
 
-Dinâmica: Fazendo da vida uma arte  
 
-Apresentação com identificação da realidade dos sub-núcleos; 
 
- Apresentação dos vídeos do PELC; 

- Apresentação do tema avaliação – Zoom e Molduras.  

- Avaliação de projetos de esporte e lazer – Power Point   

 
2o MOMENTO – Tarde dia 13/05 
 
-   Apresentação do núcleo com ênfase nos temas abaixo relacionados:  
   -    Histórico do núcleo; 

- Conteúdos trabalhados; 
- Descrição das atividades sistemáticas e assistemáticas; 
- Espaços/ recursos ;  
- Metodologia do trabalho realizado; 
- Sobre os impactos na comunidade. 
 

- Organização para o evento e análise das atividades assistemáticas 
desenvolvidas durante todo o convênio.  
 
-Avaliação do dia. 
  
 
3o MOMENTO – Manhã dia 14/05 
 
- Dinâmica: Mona Liza e Frankenstein  
 
–Em duplas, preparar um relato identificando possíveis pontos fortes e fracos do 

trabalho desenvolvido em cada subnúcleo; 

- Apresentação dos relatos dos grupos. 

 

 



 
 
4o MOMENTO – Tarde dia 14/05 
 
- Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; 

-Construção do planejamento das ações de continuidade da política pública de 

esporte e lazer; 

- Construção coletiva de indicadores para a continuidade do Vida Saudável; 

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

- Aplicação dos instrumentos de avaliação do Programa; 

- Contribuições para a construção coletiva do relatório final. 

-Dinâmica de despedida. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 
 
 
- cópias xerográficas do material de apoio e instrumentos de avaliação;  

- 1 Computador com operador para organização dos trabalhos coletivos; 

- multimídia (data-show) – 

- microfone, aparelho de som 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); 

-revistas e jornais para recortes, 

-tinta guache 

-cola 

 -lápis de cor 

-pincel 

-10 cartolinas 



- vídeos, fotos etc. com depoimentos e imagens do trabalho realizado nos núcleos 

ao longo de todo o período de realização do trabalho. 


