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IDENTIFICAÇÃO  

Nome dos Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Nome da Entidade: Governo da Cidade Ocidental 

Nº. do Convênio: 740531/2010 

Projeto: PELC - Pronasci 

Módulo: Introdutório 

Data da formação: 15 e 18 de setembro de 2011  

Local: Salão da Secretaria Municipal de Educação 

Total de participantes: 50 pessoas. 

Número de agentes sociais: 

Representantes da entidade: Antônio Eduardo Pereira de Sousa  

 

Objetivos 

a) Conhecer o projeto básico da entidade conveniada, bem como assimilar a concepção e as 

características estruturantes do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). 

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

dos agentes sociais) estabelecendo relações com os princípios, diretrizes e características conceituais e 

metodológicas que fundamentam o PELC. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Aprender a utilizar 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. 

g) 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. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

QUINTA - FEIRA, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. 

8h00 às 8h30 – Café Cultural 
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8h30 às 9h30 – Mesa de abertura: Programa Esporte e Lazer da Cidade 

Grupo: Apresentação Cultural (aguardar confirmação por parte da entidade) 

Formadores: Pedro Figueiredo e Arthur Almeida  

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  

 Políticos locais  

 Parceiros. 

 

10h00 às 12h00 – Conferência de Abertura:  
Formador: Pedro Figueiredo e Arthur Almeida 

Tema: As especificidades do PELC/Pronasci em relação às práticas de lazer e cultura e suas diferentes 

formas de organização 

Metodologia: Expositiva, Vídeo Institucional e Debate. 

  

12h30 às 13h30 – Almoço 

 

13h30 às 14h30 – Apresentação: 

Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo  

Atividade de recepção dos agentes sociais participantes do evento com a apresentação de manifestações 

culturais da comunidade local. Socialização de gestores, agentes sociais e comunidade local. 

Metodologia: Apresentação – coordenador geral, coordenadores de núcleos e agentes sociais (cada 

participante apresenta a realidade em que vive e suas experiências).  

 

14h30 às 15h30 – Construção coletiva dos parâmetros de avaliação da visita aos núcleos 

Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Metodologia: Debate sobre os aspectos a serem observados em campo. 

 

15h30 às 17h30 – Visita aos Núcleos  

Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Temas: Diagnóstico do contexto e da prática social do agente social.  

Avaliação diagnóstica em grupo (conhecimento da realidade local). 

Metodologia: Saída a campo para reconhecimento dos núcleos de esporte e lazer, bem como das 

características da comunidade local. 

 

 

 

SEXTA - FEIRA, DIA 16 DE DEZEMBRO 2011. 

8h00 às 8h30 – Café Cultural 

08h30 às 12h00 – Oficina Temática: Sociedade e Princípios e Diretrizes PELC 
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 Sociedade Ocidental Moderna 

Princípios e Diretrizes PELC 

 

Metodologia: 

Divisão de grupos para discussão dos conceitos e relações – Cada núcleo será responsável por apresentar 

a suas afeições, seus sentimentos e reflexões acerca da realidade social. Apresentação e discussão acerca 

princípios do PELC.  

 

12h30 às 13h30 – Almoço  

 

13h30 às 17h30 – Oficina Temática: Cultura e Conteúdos Culturais do Lazer.  

Formador: Pedro Figueiredo e Arthur Almeida 

 Cultura 

 Esporte (Participativo, educacional e de rendimento) 

 Lazer 

Metodologia: 

 

SÁBADO, DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011. 

8h00 às 8h30 - Café Cultural  

8h30 – 12h00 – Organização do trabalho pedagógico.  

Formador: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Temas:  

Planejamento participativo e a mobilização da comunidade; 

Aspectos relacionados às atividades sistemáticas 

Perspectivas pedagógicas para o módulo de aprofundamento 

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

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

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

 

Metodologia: 

Expositiva com debate; 

Trabalho em grupo 

 

12h00 às 13h30 – Almoço 

 

13h30 às 17h30 – Oficina: Organização de eventos de esporte e lazer 
Formador: Pedro Figueiredo e Arthur Almeida 

Tema: A importância e os métodos de construção das atividades assistemáticas 

 

 

DOMINGO, DIA 18 DE DEZEMBRO 2011. 

8h00 às 8h30 - Café Cultural 

08h30 às 10h30 – Mostra de vídeo: sugestão “Os Escritores da Liberdade”.  

Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Metodologia: Exposição de vídeo e debate com os Agentes Sociais 
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11h00 às 12h00 – Debate  
 

12h00 às 13h30 – Almoço 

 

13h30 às 17h00 – GT de Avaliação 

Formadores: Arthur Almeida e Pedro Figueiredo 

Representante do Ministério do Esporte 

Representante do Governo da Cidade Ocidental/Coordenador Geral. 

Tema: Avaliação do módulo introdutório de formação 

Metodologia: Avaliação individual sobre a formação (questionário institucional); 

Discussão em grupo (tendo como base a avaliação individual, identificar os pontos positivos e negativos 

da formação e pontuar o que faltou ou o que poderia se fazer para melhorar essa formação);  

Breve discussão sobre os temas e relações entre as oficinas desenvolvidas nos dias anteriores;  

Socializar discussões GT’s  de avaliação no grande grupo com os representantes componentes na mesa. 

 

17h00 às 17h30 – Entrega dos certificados de participação e encerramento.  

 

 

RECURSOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 

 

1. Sala com quadro branco e pincéis.  

2. Equipamento de sonorização – com recursos de áudio para notebook. 

3. Equipamento data show. 

4. Equipamento DVD. 

5. Microfone  

6. 02 sacos de Balões 

7. 02 bolas de voleibol. 

8. 02 bolas de futsal. 

9. Crachá em branco (ou já identificado). 

10. 01 conjunto de canetas hidrocolor (canetinhas). 

11. 06 pincéis (escrita grossa) cores variadas 

12. 100 folhas A4 em branco. 

13. 12 folhas de cartolina colorida. 

14. Caneta/bloco de anotação (p/ participante). 

15. 02 rolos fita crepe. 

 

Observar logística para visita ao núcleo (Transporte) e disponibilidade espaço para as atividades 

vivenciais  


