
PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO-CAMPO GRANDE/MS. 
  
Período: 10 e 11 de Março de 2011.  
 

Carga Horária: 16 horas. 
 

Formador: Rodrigo Terra. 

 

Entidade: FUNESP/Campo Grande-MS. 
 
 

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO: 
 

        - Verificar se as ações desenvolvidas nos núcleos do convênio em 
questão conseguiram cumprir com os princípios estabelecidos pelo 

Programa. 
 
        - Analisar o desenvolvimento das ações do convênio definindo os 

pontos fortes e os gargalos do mesmo. 
 
 

METODOLOGIA: 
 

O processo de escolha e discussão dos temas será proposto para 

debate e aprovação do grupo no início da formação. Desta forma, 
acreditamos que o mesmo poderá atender as expectativas do grupo e 

possibilitar reflexões pertinentes aos temas centrais do 
funcionamento do Programa nos núcleos avaliados. A idéia é que o 
Módulo de Avaliação não tenha um caráter conclusivo, e sim 

processual. A formação será desenvolvida com aulas expositivas, 
trabalhos em grupo e debates, visitas técnicas guiadas e 

apresentação de filmes com debates.  
 

 
 

CONTEÚDO: 
 

1. Avaliação 
2. Convergências e divergências dos conhecimentos básicos: conceitos 

de esporte, cultura e lazer. 

3. Limites e avanços: faixa etária, PPDs, ressignificação dos espaços. 
4. Limites e avanços para operacionalização do programa – gestão. 

5. Planejamento participativo e continuidade. 
6. Qualidade social e política social.  
7. Relatório final. 

 
1o MOMENTO – Manhã de Quinta-Feira. 

     
- Apresentação da Proposta de Programação da Formação; 
- Rodada de Apresentação; 

- Apresentação das entrevistas realizadas com os usuários em cada núcleo; 
- Dividir por núcleos e preparar o relato das entrevistas realizadas; 

- Apresentação dos Relatos das Entrevistas; 
- Discussão e análise das entrevistas realizadas em cada núcleo. 



 

2o MOMENTO – Tarde de Quinta-Feira. 
 

- Visita técnica aos núcleos em funcionamento;  
- Discussão com a comunidade local sobre o funcionamento do Programa. 
 

3o MOMENTO – Manhã de Sexta-Feira. 
 

 - Apresentação e discussão dos núcleos (trazer fotos, vídeos, depoimentos 
etc.). 
   -   Histórico do núcleo; 

- Conteúdos trabalhados; 
- Descrição das atividades sistemáticas e assistemáticas; 

- Espaços/ recursos/ faixas etárias; 
- Presença de PPDs; 
- Metodologia do trabalho realizado; 

- Sobre os impactos na comunidade.  
 

4o MOMENTO – Tarde de Sexta-Feira. 
 

- Construção coletiva de indicadores para possível continuidade do PELC; 
- Indicadores a serem superados e ações para o avanço do PELC-2011. 
– Aplicação dos instrumentos de avaliação do PELC; 

- Construção com a participação dos agentes e coordenadores do relatório 
final da formação.  

 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 
- transporte para todos os participantes da formação para realização das 
visitas técnicas aos núcleos; 

 
- cópias xerográficas do material de apoio e instrumentos de avaliação;  

- 1 Computador com monitor para organização dos trabalhos coletivos; 

- multimídia (data-show) – se não for muito difícil gostaria de ter um a 

disposição para todos os dias; 

- microfone e caixa de som (cabos para ligar ao aparelho de DVD); 

- sala de aula ampla, iluminada, em local silencioso e ventilada – (com 

cadeiras móveis e mesas para trabalho coletivo).  

 


