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PERÍODO: De 09 a 10 de dezembro de 2010 

 
CARGA HORÁRIA: 16 h/a 

 

MÓDULO DE AVALIAÇÃO – AV –2 
 

OBJETIVOS: 
 
- Refletir sobre questões pedagógicas e operacionais referentes ao impacto das ações 
desenvolvidas no –PRONASCI\PELC relacionando os princípios, diretrizes e objetivos do 
Programa, avaliando as dificuldades e encaminhando soluções; 
 
- Aprofundar conteúdos relacionados aos princípios e impactos do  PRONASCI\PELC 
 
- Proporcionar a socialização das experiências, avaliando coletivamente, tendo em vista as 
finalidades do trabalho educativo estabelecidos pelo PRONASCI\PELC; 
 
- Avaliar o desenvolvimento PRONASCI\PELC e a atuação de todos os envolvidos.(agentes 
e comunidade) 
 
- Trabalhar as possibilidades de dar continuidade às políticas públicas de esporte e lazer n o 
município de Gravataí 

 
METODOLOGIA: 
 
- Reunião com os coordenadores.  
 
- Visitas nas oficinas e núcleos 
  
- Exposição dialogada e discussão sobre temas avaliação com seminário de estudos de 

textos, em grupo, e posterior apresentação; 
 

- Mostra de cinema e posterior discussão dos filmes. 
  
- Relatos de Experiências 
 
 

 



PROGRAMAÇÃO: 

 

Dia 09\ 12\2010 

Quinta-feira 
Manhã 
8h 
- Visitas aos núcleos e locais de funcionamento das atividades, bem como momentos junto 
aos usuários atendidos – avaliação da comunidade. 
- Reunião com a coordenação geral e coordenadores de núcleo – conquistas e dificuldades  
 
12h -ALMOÇO 
 
Tarde 
14h 
 - Abertura oficial do curso de Avaliação 2-  Presença de autoridades 

- Dinâmica de integração: “ Caixa de valores” 
- Mostra da nova edição curta do PELC 
- Programa PRONASCI\PELC – Princípios e diretrizes 

 
16h INTERVALO – Lanche coletivo  - 
 
16h15 
- Seminário de estudo de textos de avaliação-trabalho de grupo e discussão 

 1. Avaliação de Projetos de Lazer nas Políticas Sociais: Alguns mitos e algumas 
verdades. -Patricia Zingoni M Morais. 2. Avaliação Participante - Uma abordagem 
crítico-transformadora: o paradigma da avaliação emancipatória- Ana Maria Saul. 3. 
Avaliação sócio-interacionista Maria da Graça Moraes 

-Apresentação dos grupos com relatos dos textos 
 
18h Encerramento 
 
 
10\12\2010 
Sexta-feira 
Manhã 
08h 
Cine debate mostra do curta: “Manifesto do esporte” -UFSC 
Debate 
 
10h INTERVALO – Lanche coletivo 
 

- Dinâmica de integração Terra...  

- Apresentação de um filme curta: In documentário “O poder do mito 2” 

Joseph Campbell : sobre a questão do meio ambiente com debate da 
responsabilidade e desafios comunitários e cidadania a respeito do município 
no impacto ambiental  

 
 
12h ALMOÇO 
 
 
 
 



 
14h-Apresentação dos núcleos 
 

- MOSTRA LOCAL DAS ATIVIDADES DO PELC: 
 

Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos 
de experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes. 
Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor. 
Exposição dos trabalhos realizados nas oficinas de artesanato e apresentação das  
oficinas realizadas com os grupos de  alunos. 

 
 
 
16h-INTERVALO-  Lanche coletivo 
 
16h15min 

 

Análise do trabalho PELC Gravataí  
Retomando o projeto do PRONASCI\PELC: planejamento, monitoramento e avaliação. 
Dinâmica “linha do tempo” 

 
Limites e avanços na experiência vivida e os passos para continuidade do Programa 
Dinâmica do “semáforo” 
Avaliação da formação. 
Cenas do filme “A última dança” (Capitulo 08 e 11) 

 
 
18h30- 
 
- FESTA CONFRATERNIZAÇÃO\ Encerramento 
 
 
 
RELAÇÃO DE MATERIAIS: 
Projetor Multimídia 
Caixa de som com “plug” de entrada para computador 
Tela para projeção 
1 rolo Papel pardo 
3 conjuntos- Pincéis atômicos 
Crachás de identificação 
Pastas individuais, canetas e folhas de ofício 


