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MÓDULO DE AVALIAÇÃO – AV 2  

 

 
 
OBJETIVOS: 
 

- Oportunizar a reflexão sobre questões políticas, organizacionais e pedagógicas referentes ao 

impacto das ações desenvolvidas no PELC de Nova Prata, relacionando os princípios, as 

diretrizes e os objetivos do programa, com o desenvolvimento das atividades, avaliando as 

problemáticas e encaminhando soluções; 

 

- Aprofundar conteúdos demandados do trabalho educativo, avaliando o PELC e apresentando 

possibilidades de auto-organização para continuidade das atividades; 

 

- Sistematizar os dados extraídos das experiências vivenciadas no PELC como instrumentos 

para avaliação do desempenho do programa; 

 

- Estimular a integração e a socialização das diferentes experiências vivenciadas ao longo do 

processo de implantação e execução do programa.   

 

 
ESTRATÉGIAS: 
 
- Aulas expositivas participativas; visitas técnicas nas oficinas; dinâmicas lúdicas; discussão em 
grupo; relatos de experiências; levantamento/sistematização dos dados das experiências 
vivenciadas; apresentações de vídeos/slides; reflexões teóricas-práticas acerca das 
intervenções pedagógicas. 
 

 
 

 



PROGRAMAÇÃO 
 

 1º Dia: SEXTA-FEIRA – 25/03/2011 
  

      13h30 às 15h30 

 Reunião com a coordenação geral e de núcleo 
 

      15h30 às 18h 

 Visita técnica nas oficinas  
 

18h às 18h30 – Intervalo/Lanche  

 

18h30 às 21h30 

 Abertura com presença de autoridades, representantes das entidades parceiras, 
agentes e usuários 

 Vídeo institucional do PELC 

 Resgate do projeto básico do PELC de Nova Prata 

 Síntese do trabalho desenvolvido no PELC, apresentado pela coordenação 

 Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor 

 Exposição de fotos e produções das oficinas: Retrospectiva do PELC Nova Prata  

 Apresentação da programação do módulo de avaliação 2 

 
 

2º Dia: SÁBADO - 26/03/2011 
 

8h às 8h30 

 Dinâmica: Antes e depois (recortes de revista) 
 

8h30 às 9h30 

 Painel de relato de experiências apresentado pelos agentes com a presença de 
usuários: Atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, sua relação com 
as diretrizes do PELC e impacto social 
 
9h30 às 10h – Intervalo/Lanche 
 
10h às 11h   

 Painel de relato de experiências apresentado pelos agentes com a presença de 
usuários: Atividades desenvolvidas com os idosos, sua relação com as diretrizes do 
PELC e impacto social 
 
11h às 12h 

 Painel de relato de experiências apresentado pelos agentes com a presença de 
usuários: Atividades desenvolvidas com os jovens, sua relação com as diretrizes do 
PELC e impacto social 

 
12h às 13h30 – Intervalo/Almoço 

  

13h30min às 14h30min  

 Dinâmica: Segredo 

 Construção do cartaz em grupo (recortes de revistas): Linha do tempo - “Marcas que se 
foram...”  
 
15h30 às 16h – Intervalo/Lanche 
 
16h às 17h30min  

 Vídeo-curto: Quem mexeu no meu queijo? 

 Avaliação processual – limites e avanços na experiência vivida e os passos para 
continuidade do Programa 

 Avaliação da formação 



  LISTA DE MATERIAIS 

 

1. 01 DATA –SHOW 

2. 01 COMPUTADOR COM LEITOR DE DVD/CD E MULTIMIDIA 

3. 03 M DE PAPEL PARDO  

4. 03 TESOURAS 

5. 01 FITA CREPE 

6. 03 TUBOS DE COLA BRANCA 

7. REVISTAS VARIADAS PARA RECORTAR FIGURAS, PALAVRAS E FRASES 

 

Obs.: Seria bom que no local da formação tivesse acesso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


