
CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS DO PROGRAMA ESPORTE E 

LAZER DA CIDADE 

 

1° MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 

 Entidade: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação seccional MT 

 Local: Mato Grosso Palace Hotel 

 Representante: Lairton José Ferst 

 Datas de realização: 2 e 3 de março de 2011 

 Formador responsável: Marie Luce e 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 

 

Terça- feira, dia 1 de março de 2011 

 

14h00 às 15h00 – Mesa de abertura: Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Formadora: Marie Luce e Sheylazarth Ribeiro 

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

 Representante da entidade (apresentação do que tem acontecido nas comunidades com o PELC) 

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

 Controle social  

 Parceiros  

 

15h00 às 15h30 – Leitura e aprovação da Programação 

 Atividade de apresentação dos agentes  

Divisão em dois grupos - Dinâmica de apresentação “Cumbuca de idéias”. 

 

15h30 às 17h30 – Discutir a metodologia, os objetivos e a concepção do Módulo de Avaliação, bem como 

resgatar retrospectivamente o Módulo Introdutório. 

 

Metodologia: Apresentação do debate de avaliação para o grupo todo.  

Apresentação do blog do PELC MT. 

Dinâmica “olhos fechados” e Apresentação do tema “Avaliar” 

 

17h30 às 18h30 – Almoço 

  

18h30 às 20h00 – Relato de experiências dos agentes sobre o trabalho nos núcleos e oferta de oficinas. 

 

Metodologia: Exposição oral, apresentação de slides, mostra de fotografias, etc. 



 

20h00 às 21h00 – Retomar os princípios do PELC e o Debate sobre as limitações dos núcleos em relação aos 

atendimentos e ressignificação dos espaços. 

 

Metodologia: Construção de cartazes por núcleos  

 

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; 

 

Apresentação das ideias levantadas. 

 

Encerramento do dia 

 

Quarta - feira, dia 2 de março de 2011 

 

8h00 às 8h30 – Café Cultural - Acolhimento 

 

8h30 às 11h – Oficinas de atividades práticas. 

 

Metodologia: Dinâmica “isto não é uma maçã”. 

Dividir os participantes em grupos e elaborar atividades com determinadas características.  

Exposição e práticas das atividades elaboradas  

 

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: Escritores da Liberdade. 

 

15h00 às 15h30  -  Debate sobre o filme e Montagem coletiva de um painel que avalie o PELC enquanto política pública de 

democratização do acesso ao lazer e ao esporte.  

 

16h30 às 17h00 - Avaliação do Módulo com instrumento próprio. 

- Confecção do relatório de Avaliação do módulo. 

- Encerramento cultural da Formação com entrega de certificados. 

 

 

Materiais  

2 Salas amplas 

1 Espaço para práticas corporais 

2 Equipamentos de data show 

1 Equipamento de som 

05 Bolas de cada modalidade 

2 Sacos de Balões 

270 folhas de papel ofício (pelo menos 3 para cada agente social) 

105 canetas esferográfica  



Jornais e revistas velhas que possam ser recortadas 

20 Papel cartolina   

10 Canetas tipo pilot  

Cola 

10 Fita durex ou crepe (); bolas diversas (das modalidades previstas nas oficinas –),  

5 Cordas 

30 Bamboles  

5 Cones  

25 Garrafas pet  

 


