
 1 

 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS DO ESPORTE E DO LAZER 

 

MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Período: 01 e 02/12 de 2010. 

Carga Horária: 16 horas. 

Consultor: Renata Silva Bergo 

 

Objetivo geral: 

Avaliar as ações implementadas no convênio “PELC – Esporte e lazer na Cidade em 

Apucarana/PR” a fim de qualificar ações futuras no campo das políticas públicas de esporte e lazer. 

 

ROTEIRO DA CAPACITAÇÃO: 

 

1º DIA:  

Manhã 

 

8h30 às 9h00: Café da Manhã 

 

9h00 às 10h00: Abertura oficial do encontro 

 

- Fala de representantes  

 

- Apresentação da formadora e dos agentes e coordenadores locais utilizando a “Cumbuca de 

Idéias”. 

 

- Apresentação e discussão da programação do Módulo. 
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  10h00 às 11h00: Introdução ao Módulo de Avaliação 

 

- Discutir a metodologia, os objetivos e a concepção do Módulo de Avaliação, bem como resgatar 

retrospectivamente os Módulos Introdutório e de Aprofundamento. 

 

 

11h00 às 11h15: Breve intervalo 

 

11h15 às 12h30: Oficina de Avaliação 

 

- Dinâmica “Olhos Fechados”. 

 

- PowerPoint com o tema “Avaliação” 

 - O que é avaliar? 

 - Conceitos e significados de avaliação 

  - A importância da avaliação das políticas públicas. 

 

 

12h30 às 13h30 – Almoço 

 

TARDE 

 

13h30 às 15h30: Visita guiada 

 

- Visita as dependências da APAE – Apucarana, intuição em que se localiza o núcleo do PELC e aos 

locais em as atividades do programa são desenvolvidas. 

 

15h30 às 15h45: Breve intervalo – Lanche 

 

15h45 às 17h30: Relatos de Experiência  

 

- Apresentação crítica por parte dos agentes sociais do desenvolvimento de suas oficinas. 
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2º DIA:  

Manhã 

 

8h30 às 9h00: Café da Manhã 

 

9h00 às 9h30: Acolhimento 

 

- Dinâmica “O que os olhos não vêem, o coração pode sentir”. 

 

 

9h30 às 10h15:  

 

- Retomar os objetivos e princípios do PELC. 

 

- Retomar o Projeto Básico do PELC em Apucarana, perfil geral do público atendido, atividades 

sistemáticas e assistemáticas realizadas, eventos e parcerias. 

 

 

10h15 às 10h30: Breve intervalo 

 

10h30 às 11h30: Trabalho em grupo 

 

- Dividir os participantes em dois grupos para que possam discutir e elaborar um painel tentando 

responder a seguinte questão: 

 * Tendo em vista os princípios do PELC e as atividades que conseguiram desenvolver ao 

longo desses 14 meses de vigência do convênio, podemos dizer que conseguimos cumprir os 

objetivos do programa e as metas que nos propomos? 

 

 Os grupos devem tentar levantar os pontos positivos e negativos da experiência. 

 

 

11h30 às 12h00: Plenária 

 

12h00 às 13h00 – Almoço 
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TARDE 

 

13h30 às 15h00: Filme 

 

- Exibição e discussão do episódio “Uólace e João Victor” da série Cidade dos Homens. 

 

15h00 às 15h15: Breve intervalo – Lanche 

 

15h15 às 16h30: Políticas Públicas 

 

- Leitura e discussão de texto (Trecho retirado do livro “Cabeça de Porco” de Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso 

Athayde. 

 

- 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. 
 
 

16h30 às 17h30: Oficina de vivência 

 

- Dinâmica “Isto não é uma maça” 

 

- Encerramento cultural da Formação  

 

LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 
 
 

- cópias xerográficas do texto e instrumentos de avaliação;  

- multimídia (data-show); 

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

- 10 cartolinas; 

- canetas Pilot de cores variadas; 

- transporte para visitas técnicas; 

- relatórios, desenhos, vídeos, fotos e outros tipos de registro do trabalho realizado 

em cada uma das oficinas ao longo de todo o período de realização do trabalho.  


