
Curso de Formação de Agentes Sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Módulo Avaliação 

 Entidade: Brasil Vivo 

 Local: Samambaia 

 Representante da Entidade: Nayra 

 Datas de realização: 15 e 16 de maio de 2011 

 Formadores  responsáveis: Pedro Osmar Figueiredo  

 Carga horária: 16 horas  

 

PROGRAMAÇÃO 

Objetivos: 

 

 Desenvolver processo de reflexão da prática social desenvolvidas no PELC local, edificando a síntese 

das atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas pela Entidade, durante o convênio e abordando as 

diferentes dimensões explicitadas nos princípios e objetivos do programa; 

 Instigar a reflexão e avaliação do evento de lazer dentro da formação, denominado furdunço, fruto do 

planejamento participativo, para a verificação de elementos da organização do trabalho pedagógico; 

 Avaliar a organização oficina cultural temática, planejada participativamente; para a verificação de 

elementos da organização do trabalho pedagógico; 

 Situar critérios e métodos para aplicação instrumentos de avaliação: de processo, de resultado e de 

impacto, construindo a síntese das atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas pela Entidade, 

durante o convênio;  

 Estabelecer bases de continuidade do programa a partir da avaliação da caminhada realizada. 

 

 

  Sábado, 15 de maio de 2011  

8h30 – Café Cultural 

9h – Conferência de Avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade: gestão, formação e intervenção 

e avaliação. 

Apresentação de instrumentos e mecanismos de avaliação, introduzindo conceitos de avaliação, qualidade 

social, acompanhamento e monitoramento. 

10h30 – Oficina Temática 1: “ A mediação cultural pela arte: discriminação e violência” 

Responsáveis: agentes sociais da Brasil Vivo 

12h - Organização e preparação do material para apresentação dos Relatos de Experiência 

(Fotos, Vídeos, Power Point, etc.) 

13h– Almoço 

14h - Relatos de Experiência 

Verificação e análise da promoção do esporte e lazer como direito social: identificando e problematizndor como 

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

experiência como instrumento de avaliação. 

Metodologia:  

 Comunicação Oral; 

 Pôster. 



 

17h30 - Encerramento das atividades do dia 

 

 

 

Domingo, 16 de maio de 2011  

8h30 - Café Cultural 

8h45 – Furdunço 

Socialização dos bens culturais produzidos ao longo do convênio, nas oficinas do PELC. 

12h30 - Almoço  

13h30 Oficina Temática 2: “Políticas Públicas e Jogos Esportivos: Transformação social e cidadania” 

Responsáveis: agentes sociais da Brasil Vivo 

 16h – Intervalo 

16h15 - GT de Avaliação 

Ementa: Avaliação Processual – limites e avanços na experiência vivida e os passos para a continuidade de 

projetos de esporte e lazer na comunidade 

Metodologia: Júri Simulado (Um grupo defende a continuidade do Pelc e o outro se posiciona contra a 

continuidade do programa) 

17h – Avaliação institucional 

 Breve discussão sobre os temas; 

 Avaliação individual sobre a formação (módulo de aprofundamento e módulo de avaliação); 

 Discussão em grupo (tendo como base as avaliações individuais, identificar os pontos positivos e 

negativos da formação e do PELC); pontuar o que faltou ou o que poderia se fazer para melhorar) - 

construção de um relatório síntese. 

17h30 - Encerramento das atividades 

 


