
   PROPOSTA DE FORMAÇÃO EM MÓDULO DE AVALIAÇÃO  
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome dos Formadores: Carlos Nazareno Ferreira Borges e Liana Abrão Romera 

UF: RJ 

Nome da Entidade: Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) 

Nº. do Convênio: 750093/2010 

Projeto: Todas as faixas etárias 

Módulo: Avaliação I 

Data da formação: 09 a 10/12/2011 

Local: sede do Movimento de MMSG 

Total de participantes: 50 

Número de agentes sociais: ignorado 

Número de pessoas da entidade convenente: ignorado 

Representantes da entidade de controle social: não previstos 

Outros (mencionar quantos e qual o vínculo): ignorado 

 

2- Objetivo: Desenvolver processo de reflexão do itinerário de ações desenvolvidas no 

PELC local, abordando as diferentes dimensões explicitadas nos princípios e objetivos 

do programa; Problematizar a temática avaliação e avaliação de políticas públicas de 

esporte e lazer; Retomar conceitos de lazer, esporte e cultura. 

3- Metodologia: exposições dialogadas com auxílio de multimídia; dinâmicas de grupo; 

sociodramas, painel de debates; fórum de debates (inclusive com uso de vídeos); 

oficinas dialogadas. 

4 - Programação 

Carga horária: 16 horas 

Primeiro dia - Manhã 

1° momento:  

09:00 - Dinâmica de acolhimento 

09: 20 - Reflexão sobre avaliação: por que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? 

10:00 – Breve intervalo: 

2° momento 



10: 15 - Avaliação de políticas públicas: dimensão interna, dimensão externa.  

3° momento 

11:40 - Orientações para visita aos núcleos: Perspectivas de (re) avaliação de 

possibilidades de uso dos ambientes, de atendimento aos participantes, de inserções 

comunitárias, etc. 

12:00 – almoço 

Primeiro dia - Tarde 

4° momento 

13:00 – Encaminhamento de preparação/execução das dinâmicas de socialização das 

atividades realizadas nos núcleos, no sentido de diagnose da diversificação de interesses 

culturais e da perspectivação de direito social e inclusão  

5° momento 

14:30 – Visita aos núcleos e efetivação das tarefas orientadas. 

18:00 – Síntese do dia e encerramento 

 

Segundo dia - manhã 

6° momento 

09:00 – Acolhida: dinâmicas de sociabilização 

09:15 – Partilha e debate das dinâmicas sobre os processos vivenciados nos núcleos 

10:15 – Intervalo 

7° momento 

10:30 – Continuação da partilha e debate das dinâmicas sobre os processos vivenciados 

nos núcleos 

11:00 - Retomando conceitos: lazer, direitos, participação, planejamento, avaliação 

(exploração com minivídeos e material produzido no PELC). 

12:00 – Almoço 

8° momento 

13:00 – Mini-oficina: Conteúdos artísticos, expressão corporal e ritmo. 

9° momento 



15:00 – Avaliação de Políticas Públicas de Esporte e Lazer: Pressupostos conceituais, 

dimensão social e comunitária
1
 (Texto complementar) 

16:00 Intervalo 

10° momento 

16:15 – Avaliações de Programas sociais: condições operacionais (recurso: Mini-vídeo 

“Casa em pequenos cubos” e Comercial da solidariedade) 

11° momento 

17:15 – Orientações para o módulo II 

17:30 – Avaliação do módulo I 

18:00 – Encerramento. 

  

RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Data show; caixa de som, microfone, giz; Tiras de TNT (ou cortes de 1m para 

fabricação de tiras, em pelo menos 3 cores diferente); 06 folhas de papel crepon (pelo 

menos 3 cores diferentes, 02 pacote de balões (bexigas) de 50 unidades , 10 Cartolinas, 

02 estojos de pincéis atômicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BORGES, C.N. F. Pensando a intervenção comunitária: abordando conceitos e 

pensando cidadania. Vitória:UFES, 2007. (Mímeo) 


