
Ministério do Esporte 

SNELIS – Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC 

Módulo de Avaliação I 

 

Entidade: Prefeitura Municipal de Panambi/RS 

Local: Av. Konrad Adenauer, 1870. 

Representante: Miguel Schmitt Prym 

Datas de realização: 17 e 18 de outubro de 2011. 

Formador: André Capi 

Carga horária: 16 horas 

Objetivos: 

 Analisar o desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da “entidade conveniada - 

apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de 

experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes; 

 Analisar a ação pedagógica dos agentes sociais a partir dos princípios e eixos norteadores 

do programa; 

 Aprofundar o conhecimento sobre os conteúdos/ temas solicitados pela coordenação geral 

do PELC local; 

 Identificar os instrumentos de monitoramento e avaliação do PELC; 

 Aperfeiçoar os instrumentos de planejamento, registro, avaliação e relatórios dos núcleos; 

 Identificar a atuação da instância de controle social e do grupo gestor; 

 Planejar uma ação de impacto para encerramento do convênio;  

 Apresentar elementos para a construção de uma proposta de continuidade da política 

pública de esporte e lazer da cidade; 

 

PROGRAMAÇÃO 

17/11 – Quinta-feira 

 

1º Momento (8h30): Abertura oficial - representante do convênio (prefeitura), controle social, 

coordenação geral do PELC, formador do Ministério do Esporte. 

 

2º Momento (9h): Apresentação do programa do módulo com debate e possíveis ajustes; rodada 

de apresentação dos agentes sociais do PELC local; 

 

3º Momento (9h30): Revisão dos conceitos do Módulo I (cultura, lazer, esporte recreativo, jogo 

e brincadeira, conteúdos culturais do lazer, duplo aspecto educativo do lazer, planejamento 

participativo, estratégias de mobilização da comunidade e organização do trabalho pedagógico 

por meio da ação comunitária no lazer, atividades sistemáticas e assistemáticas (oficinas e 

eventos). 

10h30 - INTERVALO (lanche) 

 

4º Momento (10h45): As ações do PELC local 

1) Os princípios e diretrizes do PELC nos núcleos de Panambi 

 Os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio; 

 Limites e avanços do atendimento de cada faixa etária; 

 Limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência; 

 Limites e avanços na ressignificação dos espaços. 

2) A atuação da instância de controle social – apresentação de relato (elaboração prévia) 

3) A atuação do grupo gestor do convênio – apresentação de relato (elaboração prévia) 
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12h às 13h – ALMOÇO 

 

5º Momento (13h) – Visita técnica ao núcleo e sub-núcleo 

 

15h30 às 16h – INTERVALO (Lanche e apresentação cultural – oficina do PELC) 

 

6º Momento (16h): O processo de avaliação no PELC (o que, como e por que avaliar); o sistema 

de avaliação (registros e instrumentos) do convênio local; 

 

7º Momento (16h): Retratos da realidade local 

 Apresentação das ações (oficinas, eventos, formação em serviço e reunião com a 

comunidade) dos agentes sociais nos núcleos - debate e análise dos relatos de 

experiências (apresentação elaborada pelos agentes previamente) 

 Os princípios do PELC permearam as ações do núcleo e sub-núcleo? 

 Os objetivos e as metas do programa foram alcançadas? 

 

8º Momento (17h30-18h): Apresentação de experiências de outros convênios 

 

 

17/10 – Sexta-feira 

 

9º Momento (8h) – Construção e apresentação do painel de execução (por núcleos): dinâmica do 

“SEMÁFORO PELC” – potencialidades, alertas, fragilidades e recomendações detectadas ao 

longo do projeto. 

 Apresentação da situação de cada núcleo: Há oficinas para: portadores de 

deficiências? crianças? jovens? adultos? idosos? intergeracionais? 

 Limites encontrados na comunidade: espaço físico, material, parceiras com as 

lideranças, o resgate da cultura local; 

 Limites revelados pelos agentes comunitários de lazer e esporte; 

 Possibilidades de superação. 

 

10h às 10h30 – INTERVALO (Lanche) 

 

10º Momento (10h30) – PELC local e suas necessidades: os desafios e as possibilidades de 

propostas de lazer para a família 

 

11º Momento (11h) – Reorganizando o núcleo e o sub-núcleo 

 (Re) planejamento das atividades sistemáticas do projeto 

 (Re) planejamento das atividades assistemáticas do projeto 

 

12h30 às 13h30– ALMOÇO 

 

12º Momento (13h30) – Política pública de lazer e esporte: possibilidades para a continuidade 

do programa; A necessidade da participação popular, democratização cultural e ação comunitária 

para a continuidade do programa 
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13º Momento (14h30) – Lazer e esporte no município de Panambi: subsídios para a efetivação 

de uma política pública 

 

15h30 às 16h – INTERVALO (Lanche e apresentação cultural – oficina do PELC) 

 

14º Momento (16h) – As possibilidades de monitoramento: instrumentos de registro e avaliação 

no PELC; 

 

15º Momento (16h30-17h) – Avaliação da Formação e entrega dos certificados 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

01 – Caixa de Som amplificada com tocador de música 

02 – Microfone (1) 

03 – CPU ou notebook e Data show (com seus respectivos cabos e com recurso multimídia para 

vídeo) 

04 – Cartolinas – 10 unidades  

05 – Papel Sulfite (50 folhas) 

06 – Pincel atômico (várias cores – 10 unidades) 

07 – Papel Crepom (1 rolo amarelo, 1 rolo azul, 1 rolo roxo, 1 rolo vermelho) 

08 – Cola – 02 tubos pequenos 

09 – Tesoura (5)  

10 – Barbante – 1 rolo 

11 – Bexiga – 1 pacote (50 unidades) 

12 – Material esportivo –  5 bolas (vários tamanhos) 

13 – Reprodução de textos  

14 -Jornais e revistas velhas 

15 – Auditório ou sala para formação 
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