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     PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE 
 

                SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO 
LAZER 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ESPORTE E DE LAZER 
MINISTÉRIO DO ESPORTE 

 
II MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 
Período: 01 e 02 de outubro de 2010 
Carga Horária: 16 horas 
Formador: Prof. André Henrique Capi 

Local: Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib” 

 

Objetivos: 

1. Identificar os limites e os avanços dos princípios, diretrizes, características, atividades 
sistemáticas e assistemáticas e a operacionalização do PELC; 

2. Analisar os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio e os limites e 
avanços do atendimento de cada faixa etária proposto no projeto básico da entidade 

3. Refletir e ressignificar a ação pedagógica do agente social de esporte e lazer 

4. Verificar o desenvolvimento do planejamento participativo, planejamento de gestão e 
mobilização como instrumentos populares para a continuidade dessa política pública 

 

 
ROTEIRO DA FORMAÇÃO 

 
1º DIA: 01/10/2010 (sexta-feira) 

MANHÃ  
 
1º momento (8h00 às 8h30) Café da Manhã 

 

2º momento (8h30 às 9h) - Abertura oficial do encontro realizada pelo representante do 

convênio (prefeitura), pela coordenadora geral do PELC/ PRONASCI local, pelo 

representante da SNDEL e pelo formador do Ministério do Esporte; 

 

3º momento (9h às 11h) - Apresentação dos objetivos do Módulo III 

 Propósito do II Módulo de Avaliação do PELC para o Ministério do Esporte; 

 Identificação dos pontos diagnosticados no I módulo de avaliação  

 Retomada dos pontos diagnosticados no II módulo avaliativo e seus respectivos 

desafios e metas 

 Revisão dos conceitos estruturadores do PELC (cultura, lazer e esporte) 

 

- Metodologia de trabalho: Expositivo 
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4º momento (11h às 12h) Divisão por núcleos: apresentação da realidade 

 Apresentação da situação de cada núcleo; 

 Apresentação das ações realizadas nos núcleos junto a comunidade: relatos de 
experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes. 

 Limites encontrados na comunidade: espaço físico, cultura local etc. 

 Limites revelados pelos agentes sociais de lazer e esporte; 

 Possibilidades de superação. 

 
- Metodologia de trabalho: Grupos de trabalho e relato de experiência (elaboração 

de um painel) 
 

Intervalo para almoço - (12h às 13h) 

 

TARDE 

5º momento (13h às 14h30) O processo de elaboração das atividades assistemáticas e 

sistemáticas para as crianças, jovens, adultos e deficientes: presentes ou ausentes 

nos núcleos? 

 Limites ainda encontrados pelo PELC local em relação a comunidade (espaço físico, 

ausência de lideranças, cultura local, violência, etc.) e aos agentes sociais (a 

manutenção dos agentes sociais no programa, dificuldade de trabalhar em conjunto 

com a comunidade, falta de crença na capacidade das comunidades etc.) QUAIS 

FORAM SUPERADOS? QUAL O CAMINHO A PERCORRER? 

 Possibilidades de continuidade autônoma do programa. 

 

Metodologia de trabalho: aula expositiva/ dialogada, relato das experiências e 

reflexão coletiva 

 

6º momento (14h30 às 15h30) - O legado do PELC: 

 As metas e objetivos 

 Vídeo: Clip musical: The Wall – Pink Floyd; 

 Documentário: A Estrada (17 minutos) 

 A possibilidade de continuidade de uma política pública de esportes e lazer 
participativa nos locais onde houve intervenção do PELC 

 
Intervalo lanche cultural - (15h30 às 16h) 

Apresentação artística (dança, música, etc) PELC local 
 

7º momento (16h às 17h) – Evento Impacto e participação popular 

 O processo de elaboração da atividade impacto 

 as comissões: organização, divulgação e materiais 

 o voluntariado: a participação dos membros da comunidade 

 o resultado: a importância da avaliação e os encaminhamentos pós evento 
 
8º momento (17h às 18h) – Construindo o sistema de avaliação da atividade impacto 

 Formulário de avaliação e seus componentes (elementos importantes que devem 
constar no formulário) 
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Metodologia de trabalho: dialogada 

 
2º DIA: 02/10/2010 (sábado) 

 
MANHÃ 
 
1º momento (8h00 às 13h) – Evento Impacto PELC São Bernardo do Campo - Centro 

Esportivo – Bairro Baeta Neves 

 Atividades planejadas pelo PELC local como encerramento do programa 
 
Metodologia de trabalho: vivência prática. 

 

- Intervalo para almoço (13h às 14h) 

 

TARDE 
 
2º momento (14h às 15h) – Grupo gestor e controle social 

 

 Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor. 
 

Metodologia de trabalho: dialogada/ expositiva. 

 

3º momento (15h às 16h) – Encerramento da formação 

 Avaliação do encontro 

 Entrega dos certificados 

 Confraternização 

 

 

Bom encontro de formação para todos!!! 

 


