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FORMAÇÃO DE AGENTES LOCAIS – MÓDULO DE AVALIAÇÃO 
 
 

Período: 20 e 21 de dezembro de 2010. 
Carga Horária: 16 horas 
Professor: Luís Carlos Lira.  
 

ROTEIRO DE FORMAÇÃO – Laje de Muriaé - RJ 
 
21/12/10 (Segunda – feira) 
 
MANHÃ (8- 12H) 
 
1º momento 
Abertura Oficial do “Módulo de avaliação de Agentes Locais do P.E.L.C. , com as 
presenças da Coordenadora Geral do Programa, Representante do Ministério do 
Esporte e formadores do P.E.L.C. 
 
Projeção do vídeo institucional; 
 
2º momento  
 
Tema: avaliação 
Conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização; 

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

de experiências organizados pelos coordenadores e agentes; 

Apresentação da síntese de atuação da instância e do grupo gestor. 

Metodologia: 1. Expositiva-Dialogada; trabalho em grupo 

 
TARDE (13- 17H) 
 
Tema: Planejamento 

Planejamento participativo para a comunidade 

Ação comunitária (coordenação, materiais e divulgação); 
A comunidade e suas características; 
Elaboração e organização de uma ação de impacto para o encerramento do PELC- 
Metodologia: 1. Expositiva-Dialogada; trabalho em grupo 

 
 
 
 
 
 

  



21/12/10 ( Terça-feira) 
 

MANHÃ (8 – 12H)  
 
Visita técnica aos núcleos do P.E.L.C. com atividades, Coordenador Geral do 
Programa, agentes e formador. 
Metodologia: observação e análise das atividades desenvolvidas 
-  
TARDE (13-17H) 

 

Elaboração e construção de relatório final 

Metodologia: trabalho em grupo 

Avaliação e encerramento da Formação de avaliação dos Agentes do P.E.L.C. 
- preencher instrumento de avaliação e certificados 
- entrega dos certificados aos participantes 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL 
 
 

- Computador; 
- Data show; 
- Caixa de som amplificada; 
- Aparelho de DVD; 
- 20 folhas de papel Pardo ou Cartolina ( para Cartaz); 
- 500 folhas de papel A4; 
- Crachás para os participantes 
- canetas esferográficas para os participantes 
- 05 caixas de Hidrocor colorido ( ponta grossa); 
- 05 Caixas de Lápis de Cera colorido; 
- Fotos dos eventos realizados nos núcleos; 
- Revistas usadas ( veja, quem, caras, etc..); 
- 30 tesouras sem ponta; 
- 20 tubos de Cola branca (peq) ou 01 tubo de 500gr (copos de café de 
plástico). 


