
PROPOSTA DE FORMAÇÃO EM MÓDULO DE AVALIAÇÃO PARA 

AGENTES SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER DO PELC NO INSTITUTO 

LADAINHA 

PARTE I 

Carlos Nazareno Ferreira Borges 

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

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

do programa; Estabelecer bases de continuidade do programa a partir da avaliação da 

caminhada realizada. 

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

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

oficinas dialogadas. 

 

PRIMEIRA PARTE – DOIS DIAS 

Carga horária: 16 horas 

Objetivo: 

Programação: 

Primeiro dia - manhã 

1° momento:  

09:30 - Dinâmica de acolhimento 

09: 50 - Reflexão sobre avaliação: por que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? 

10:30 – Breve intervalo: 

2° momento 

10: 45 - Avaliação de políticas públicas: dimensão interna, dimensão externa.  

12:00 – almoço 

. 

Primeiro dia - tarde 

3° momento 



13:30 – 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. Será solicitado a preparação de 

dramatizações. 

15:45 - Intervalo 

4° momento 

16: 00 – Dinâmica de socialização dos processos vivenciados nos núcleos, com debates. 

18:00 – Retomando conceitos: lazer, recreação, interesses culturais. 

18:30 – encerramento – breve avaliação. 

 

Segundo dia - manhã 

5° momento 

08: 00 - avaliação da dimensão social X dimensão comunitária das políticas públicas 

Mostra de vídeo com dinâmica de defesa e ataque às propostas apresentadas 

(enfocando: objetivo, atuação dos agentes, papel da instituição, papel da sociedade, 

infraestrutura, envolvimento dos sujeitos beneficiados, entre outros que se achar 

relevantes).  

O material utilizado será dois curtas de experiências com programas 

sociais/comunitários; ou um longa (a decidir) 

10: 00 - Intervalo 

6° momento 

10:15 - Retomando conceitos: direitos, participação, planejamento, avaliação 

(exploração com minivídeos e material produzido no PELC Vitória). 

12:00 – almoço 

 

Segundo dia - tarde 

7° momento 

14:00 - Oficina: novas possibilidades de exploração dos interesses culturais a partir das 

experiências vividas no convênio que termina. Discussão da ampliação do universo dos 

conteúdos físico-esportivos e dos demais conteúdos oferecidos nos núcleos. 

Ressignificação das práticas, permeando as práticas corporais de ludicidade. 



16:00 - Intervalo 

8° momento 

16: 15 - Continuação da oficina 

17:45 - Avaliação do módulo com instrumento próprio. 

Observação: Na tarde/noite do primeiro dia, farei a tentativa e conhecimento dos 

núcleos, pelo menos da estrutura física por meio de visita, em parte do horário destinado 

à preparação das dinâmicas de socialização das atividades dos núcleos. Cremos que eles 

não estarão em funcionamento, por motivo da formação dos agentes. Caso não seja 

possível em função das condições locais, será possível conhecer a realidade dos núcleos 

pela socialização realizada pelos agentes com suas dramatizações. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Data show; caixa de som, giz; 05 jogos de dominó; 05 jogos de dama; folhas de papel 

chamex, canetas Pilot ou lápis de cor; raquetes e bolas de tênis de mesa (ping-pong), 

balões (bexigas), corda elástica de 06 metros, 10 bolas de voleibol, 10 bolas de 

basquetebol, 15 arcos (bambolês), 08 cones; 10 bastões de madeira. 

 

 

 

 


