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OBJETIVOS DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO: 
 

a) Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de 

experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes;  

b) Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do Grupo gestor;  

c) Aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;  

d) Planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;  

e) Construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;  

f) Revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir das necessidades locais.  

 

 

 

 

FORMADOR: 
PROF. CLÁUDIO GUALBERTTO, Profissional de Educação Física, Especialista em Lazer (UFMG, 

2008), Membro do Grupo Nacional de Formadores PELC do Ministério do Esporte/UFMG, Gestor 

de diversos convênios PELC, desde 2004, entre o Ministério do Esporte com Prefeituras e 

Organizações Não Governamentais, Vencedor do I Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão 

Social (2008), autor de diversos artigos sobre o Programa Esporte e lazer da Cidade e atual 

Consultor de Projetos do Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), OSCIP atuante nos segmentos de 

esporte, lazer, educação, cultura, meio ambiente, saúde e assistência social.  

====================================================================== 

PROGRAMAÇÃO 

Dias 26 e 27 de novembro de 2010 (sexta-feira e sábado) 
 

 

SEXTA-FEIRA (26/11/2010) 
 

MANHÃ (início 08h 30min) 

Visita em pelos menos dois dos quatro núcleos do projeto com as presenças do Coordenador Geral e 

respectivos Coordenadores de Núcleos – preferencialmente em locais que tenha atividades sendo 

desenvolvidas no momento da visitação. 

 

Intervalo – por volta de 10h 30min/11h 

 

Apresentação dos participantes. 

Reflexões acerca das possibilidades e desafios. 

Apresentação do vídeo “Avaliar”. 

Ratificação dos princípios e diretrizes do Programa. 

 

Pausa para almoço: 12h 30min às 14 horas. 
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TARDE 
 Apresentação-síntese (15-20min) da atuação da instância de controle social (deve ser preparado 

previamente pelos responsáveis). 

 Apresentação-síntese (15-20min) da atuação do grupo gestor do convênio (deve ser preparado 

previamente pelos responsáveis). 

 Oficina de construção do retrato da realidade local para cada um dos quatro núcleos: ações 

efetivadas, levando em conta a relação dessas com os princípios e diretrizes do programa, traçar 

um retrato dos núcleos observando espaços utilizados, parceiros locais, públicos atendidos, 

atividades oferecidas, recursos materiais, turmas/dias/períodos, evolução estatística, composição 

das equipes, atividades assistemáticas realizadas e respectivos resultados/metas.  

 Apresentação, debate e avaliação das construções da oficina – por núcleos. 

 Dinâmica de encerramento primeiro dia. 

 

 

 

 

SÁBADO (27/11/2010) 
 

MANHÃ (início 09h) 

 Café com prosa entre os participantes do módulo de avaliação. 

 Construção painel de execução (por núcleos): dinâmica do “Semáforo PELC” – pontos fortes, 

alertas e fragilidades, detectadas ao longo da execução do projeto.  

 Socialização e debate dos painéis construídos pelas equipes de cada um dos quatro núcleos. 

 

 

Pausa para almoço: 13h às 14 horas. 

 

 

TARDE 
 Exibição e debate do curta-metragem “Estrada” ou “Ilha das Flores” (ambos de Jorge Furtado). 

 Avaliação do módulo: exibição do texto/áudio: “Desculpas ao Esporte e aos Atletas Brasileiros” 

 Entrega dos certificados e encerramento do módulo. 


