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     PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE 
 

                SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO 
LAZER 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ESPORTE E DE LAZER 
MINISTÉRIO DO ESPORTE 

 
MÓDULO DE AVALIAÇÃO II 

 
Período: 26e 27 de maio de 2011 
Carga Horária: 16 horas 
Formador: Prof. André Henrique Capi 

Local: APAE de Votuporanga 

 

Objetivos: 
1. Identificar os avanços do Programa Esporte e Lazer da “entidade conveniada” a 
partir dos encaminhamentos propostos no módulo de avaliação I 

1.1  Ampliar o atendimento para os familiares dos alunos da APAE e dos moradores 
do seu entorno, por meio de uma ação participativa. 

1.2  Utilizar no processo de organização das atividades assistemáticas (eventos) as 
estratégias de ação participativa (ação comunitária), por meio da mobilização dos 
frequentadores das atividades sistemáticas; 

1.3  Estratégias do PELC local, por meio de parcerias com os setores público, privado, 
corporativo e terceiro setor para a continuidade das ações após o encerramento do 
convênio. 

 

2. Identificar o processo de avaliação do programa e a utilização dos instrumentos de 
registro de experiências por meio dos relatórios, vídeos, relatos de experiência 

 

3.  O legado do PELC para a comunidade atendida no núcleo e sub-núcleos, sua 
ressonância na cidade e a perspectiva da continuidade dessas ações em Votuporanga. 

 
ROTEIRO DA FORMAÇÃO 

 
1º DIA: 26/05/2011 (quinta-feira) 

 
1º Momento (8h00 às 8h30) - Café da Manhã 

 

2º Momento (8h30 às 9h) - Abertura oficial do encontro com a participação do representante 

do convênio, da coordenação geral do PELC local, da SNDEL, do formador do Ministério do 

Esporte e do controle social; 

 

3º Momento (9h às 9h30) – Apresentação do programa do módulo com debate e 

possíveis ajustes; 
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4º Momento (9h30 às 10h30) – Eu ou nós: a participação comunitária e a cultura de 

consumo na atual sociedade como estratégia para reconhecer o outro e as minorias sociais 

nas ações de esportes e lazer. 

 

Documentários: “Ilhas das flores” e “Vista minha pele” 

 

Roda de conversa sobre a temática 

 

5º Momento (10h30 às 12h30) - Os avanços do PELC local: apresentação das ações 

disseminadas pela coordenação e agentes sociais a partir dos desafios proposto no módulo 

de avaliação I. Apresentação de vídeos e relatos de experiências produzidas pelo grupo. 

 

12h30 às 13h30 - ALMOÇO 

 
6º Momento (13h30 às 15h30) – O lazer e o esporte participativo como uma possibilidade 

de política pública para o desenvolvimento de uma cidade cidadã 

 

15h30 às 16h00 - Intervalo lanche cultural 

 Apresentação das oficinas (dança, música, outras atividades) desenvolvidas pelo 
PELC local 

 

7º Momento (15h30 às 17h) – Visita aos núcleos e sub-núcleos 

 

Impressões do primeiro dia 

 

2º DIA: 27/05/2011 (sexta-feira) 
 

8º Momento (8h30 às 10h30) – Limites ainda encontrados na comunidade: 

 Revelados pelos agentes de lazer e esporte; 

 Possibilidades de superação. 

 O espaço físico, a cultura local. 

 A cidade como um espaço de lazer 

 

10h30 às 10h45 - Intervalo 

 

9º Momento (10h45 às 12h30) - Filme/ Documentário - "O CINE CLUBE" – Exibição de uma 

ação proposta pelo PELC local; 

 Roda de conversa  

 

12h30 às 13h30 - ALMOÇO 

 

10º Momento (13h30 às 14h30) - Reunião grupo gestor 

 Representantes do PELC (coordenador geral, coordenador de núcleo, representantes 

dos agentes sociais) e do controle social (representantes da comunidade e da 

entidade de controle social) 
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11º Momento (14h às 16h) - O processo de organização do PELC local: 

 Planejamento participativo e ação comunitária 

 O voluntariado: a participação dos membros da comunidade;  

 O processo de avaliação: os instrumentos utilizados para coleta de dados nas oficinas 

(atividades sistemáticas) e eventos/ festas (atividades assistemáticas); a organização 

dos dados coletados e a análise dos resultados; 

 As possibilidades de encaminhamentos. 

 

16h às 16h30 - Intervalo lanche cultural 
 

 Apresentação das oficinas (dança, música, outras atividades) desenvolvidas pelo 
PELC local 
 

14º Momento (16h30 às 17h30) – Avaliação 

 O legado do PELC de Votuporanga 

 As estratégias do PELC local para a constituição de parcerias com representantes dos 
setores público, privado, corporativa e terceiro setor para a continuidade das ações do 
PELC ou para a construção de uma política publica de lazer e esporte recreativa 
participativa. 

 Avaliação da formação 

 Confraternização 

 
Material: 

Sala para os encontros (cadeiras e mesa) 

Som (caixa amplificada e microfone) 

1 CPU ou notebook  

1 Data show  

5 cartolinas 

05 Pincel atômico 

01 Cola  

03 Tesouras 


