
Curso de Formação de Agentes Sociais do Programa Esporte e 

 Lazer da Cidade  

Módulo Introdutório 

 

 Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves MG 

 Local: Auditório do Centro Vocacional Tecnológico 

 Representante: Ludimila Souza 

 Datas de realização: 7 e 8 de fevereiro de 2011. 

 Formador responsável: Sheylazarth Ribeiro 

 

Objetivos: 

 

· 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; 

· aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto; 

· planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio; 

· construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública; 

· revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir da necessidade dos agentes. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Segunda- feira, dia 7 de fevereiro de 2011 

 

8h00 às 09h00 – Mesa de abertura: Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Formadora: Sheylazarth Ribeiro 

Público: Agentes sociais e comunidade local (professores, estudantes, comerciantes....) 

 Representante da entidade (apresentação dos principais pontos do projeto básico) 

 Representantes da comunidade local 

 Representante da Secretaria do Desenvolvimento do Esporte (SNDEL) – ME 

Controle social (Núcleo Pró-melhoramento dos Bairros Neviana e Jardim Colonial) 

 Parceiros   

 

09h00 às 10h00 – Leitura e aprovação da Programação 

 Atividade de apresentação dos agentes : Dinâmica de apresentação “Cumbuca de idéias”. 

10h00 às 11h00 – Discutir a metodologia, os objetivos e a concepção do Módulo de Avaliação, bem como 

resgatar retrospectivamente o Módulo Introdutório. 

 

11h00 às 12h00 – Dinâmica “olhos fechados” e Apresentação do tema “Avaliar” 

 

12h00 às 13h00 – Almoço 

  

13h00 às 15h30 – Relato de experiências dos agentes sobre o trabalho nos núcleos e oferta de oficinas. 

15h30 às 17h00 – Retomar os princípios do PELC e o Projeto básico de Ribeirão das Neves. 

 

Encerramento do dia 

 

Terça - feira, dia 8 de fevereiro de 2011 

 

8h00 às 8h30 – Café Cultural - Acolhimento 

8h30 às 10h –  Visita aos núcleos. 

 

 



10h às 11h15 -  Trabalho em Grupo: 

 

Discutir em grupos os seguintes pontos: 

. os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio; 

· limites e avanços do atendimento de cada faixa etária; 

· limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais; 

· limites e avanços na ressignificação dos espaços; 

 

11h15 às 12h00 - Debate no grupão para responder a questão: “Tendo em vista os princípios do PELC e as 

atividades que conseguiram desenvolver ao longo desses 6 meses de vigência do convênio, podemos dizer que 

conseguimos cumprir os objetivos do programa e as metas que nos propomos?”. 

 

12h00 às 13h00 – Almoço  

 

13h00 às 15h00 –  Filme: Selecionado após o diagnóstico inicial. 

 

15h00 às 16h30 - Leitura e discussão de texto : selecionado após diagnóstico inicial. 

- Montagem coletiva de um painel que avalie o PELC enquanto política pública de democratização do acesso 

ao lazer e ao esporte.  

- Avaliação do Módulo com instrumento próprio. 

- Confecção do relatório de Avaliação do módulo 

 

16h30 às 17h00 - Dinâmica “Isto não é uma maça” 

 

- Encerramento cultural da Formação  

 

 

 


