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Ementa:   
Este curso pretende retomar e ampliar as discussões sobre os temas esporte, 
cultura e lazer, na perspectiva da inclusão social e democratização do acesso  a 
estes bens culturais. Desenvolveremos oficinas de planejamento pedagógico dos 
núcleos e elaboração de projetos recreativos, bem como de atividades físicas 
elaboradas e  socializadas pelos integrantes do curso. Abordaremos os temas; 
avaliação, relatórios e registros das atividades e freqüência de alunos, na 
perspectiva da análise e acompanhamento das ações como processo em 
construção e de crescimento. Alguns temas serão precedidos de pequenos textos 
para instigar o debate e aprofundar a reflexão.  
 
Objetivos: 
- Reapresentar os Princípios e Diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer 
(SNDEL) junto ao grupo gestor e agentes sociais de esporte e lazer; 
- Aprofundar os temas já discutidos no convênio anterior: cultura esporte e lazer. 
- Elaborar a programação de cada núcleo, bem como o projeto do evento de início 
das atividades. 
- Orientar a organização das práticas pedagógicas, garantindo a inter-relação 
teoria/prática e a sistematização dos registros e relatórios; e, 
- Fortalecer a elaboração do planejamento participativo e a articulação 
comunitária. 
 
Conteúdos: 
- Cultura e suas categorias 
- Esporte e as diferentes manifestações 
- Lazer, conceitos e conteúdos 
- Planejamento participativo 
- Avaliação, relatórios e registros 



Metodologia: 
 Aulas expositivas/dialogadas; leituras e discussões de texto; dinâmicas lúdicas; 
discussão em grupo; oficinas pedagógicas recreativo-esportivas; apresentação e 
discussão de filmes, e aplicação de instrumento de avaliação.  
 

Quinta  13.01 tarde 
  

14h - Reunião com coordenadores e visita aos núcleos 
 
Quinta 13.01 noite 
 
18h- Recepção e entrega de materiais 
18h30- Fala dos gestores   
19h - Apresentação representante do Ministério do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade (DVD e ppt) 
19h30 - Dinâmica de apresentação  
20h - Intervalo 
20h15- Tema: O Lazer e a Cidade (ppt) 
21h30- Avaliação da quinta  
 
Sexta 14.01 manhã 
 
8h – Dinâmica 
8h15 – Texto: “Construir povos”. Rubem Alves.  
8h45- Tema: Cultura e Lazer (ppt) 
10h30- Intervalo 
10h45 – Texto: “O homem lúdico”. Marilena Flores Martin 
11h15- Oficina: “Nosso lazer” (recorte e colagem) e/ou “Retratos da Vida” 
 
Sexta 14.01 tarde 
 
14h- Dinâmica  
14h30 – Texto: “Cultura corporal e esporte”. Valter Bracht. 
15h – Tema: Esporte  
16h - Intervalo 
16h15 – Características das diversas faixas etárias 
17h – Trabalho em grupos temáticos: elaboração de mini-aulas 
17h45 – Avaliação da sexta 
 
Sábado 15.01 manhã 
 
8h30 - Oficina: aplicação das mini-aulas 
10h30- Intervalo 
11 - Oficina: Jogos cooperativos  
 
Sábado 15.01 tarde 
14h- Dinâmica 



14h30 – Texto: “Homens na caverna”. Autor desconhecido. 
14h30 – Tema: inclusão social e perfil do agente 
15h30 - Intervalo 
16h- Filme: “Filhos do Paraíso” 
17h- Discussão do filme 
17h45 – Avaliação do sábado 
 
Domingo 16.01 Manhã 
 
8h- Dinâmica 
8h30- Tema: Planejamento Participativo (ppt) 
10h- Intervalo  
10h30- Elaboração e apresentação do Calendário Anual de Ações Sistemáticas 
 
 
Domingo 16.01 Tarde 
14h- Dinâmica  
14h30- Tema: Projetos, relatórios e avaliação 
14h- Oficina: Preparação de projetos,  
16h- Intervalo  
16h15- Apresentação dos projetos 
16h30- Avaliação da formação 
17h30 - Dinâmica de encerramento do módulo 
 
Obs: Cada texto tem entre uma e duas páginas, e servirá de subsídio para iniciar 
o tema proposto no turno de trabalho. 

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS: 
 

- Espaço necessário: sala ampla com cadeiras móveis e mesa de apoio; 
- Computador, 
- Tela branca, 
- Projetor multimídia,  
- Pastas individuais com folhas, canetas e crachá; 
- Pincel atômico colorido; 
- Um conjunto de canetinhas coloridas; 
- 10 metros de papel pardo. 
 
Somente no 1º dia: 
- 10 tesouras escolares; 
- 05 tubos de cola; 
- Aproximadamente 20 revistas para recortar (Capricho, Caras...); 
 
Somente no 2º dia: 
- Ginásio e /ou quadra poliesportiva; 
- 4 bolas ( 2 de futebol, 2 de vôlei); 



- 1 conjuntos de coletes; 
- Corda de 10 metros; 

 
Somente no 3º dia: 
- Jornais; 
- Fita adesiva; e, 
- Materiais do 1º dia. 

 
. 

 


