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Objetivo Geral 

Conhecer, debater e refletir criticamente o Programa Esporte e Lazer da Cidade 

(PELC) na cidade do Cabo de Santo Agostinho, diante a política local e nacional 

desenvolvida no setor; a fim de qualificar coletivamente a intervenção do PELC nas 

comunidades atendidas. 

  

Objetivos Específicos 

 Conhecer e refletir sobre os princípios, diretrizes, objetivos e operacionalização do 

PELC; 

 Debater os conceitos de esporte, lazer e cultura na sociedade atual e suas 

relações com as realidades dos diferentes bairros onde o PELC será implantado, 

perpassando a discussão de juventude como tema transversal; 

 Acessar os instrumentos fundamentais para viabilização do PELC, tais como: 

metodologia da educação popular, sistema de formação e ferramentas de 

organização do trabalho pedagógico; 

 Refletir criticamente a intervenção do PELC - Cabo a partir do planejamento, 

vivência e avaliação de oficinas; 

 Construir coletivamente eixos norteadores do planejamento geral do núcleo e 

subnúcleo do PELC Cabo. 

  

Metodologia 

 Iremos nos utilizar de alguns procedimentos metodológicos como: exposição oral 

com slides, construção de painéis, exibição de filmes (longa e curta metragem), 

discussões abertas etc.  

 No que diz respeito a avaliação, compreendendo a mesma como contínua e 

processual, utilizaremos enquanto instrumento de avaliação: o debate, os planejamentos 



das oficinas; e enquanto critérios de avaliação: participação, capacidade crítica e auto 

crítica durante o Encontro. 

 

Programação 

28/02/2011 (Segunda-feira) 

08:00h - Recepção dos participantes 

08:30h - Mesa de abertura 

- Representante da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho                                 

- Representante da Entidade de Controle Social 

- Representante do Ministério do Esporte 

09:30h - Apresentação do Grupo e Programação 

10:30h - Intervalo 

10:50h - Exposição do Vídeo Institucional do PELC 

11:10h - Apresentação Geral do PELC 

12:00h - Almoço 

14:00h - Problematização dos Princípios e as Diretrizes do PELC 

15:30h - Intervalo 

15:50h - Porque Esporte e Lazer DA cidade e não NA cidade? 

17:00h - Tira dúvidas  

17:30h - Avaliação do dia 

 

01.03.2011 (Terça-feira) 

08:00h - Esporte é... 

- Exibição do Filme: Virada Radical 

10:00h - Intervalo 

10:20h - Discussão do filme 

11:00h - Espaços Públicos de Esporte e Lazer 

- Espaços e equipamentos 

- Ressignificando espaços/equipamentos 

12:00h - Almoço 

14:00h - Lazer no PELC 

Lazer x Trabalho 

Conceito de lazer 

Lazer: direito social ou mercadoria?  

O duplo processo educativo do Lazer 

15:30 - Intervalo 



15:50h - Planejamento das oficinas 

16:50h - Organização do trabalho pedagógico 

- Metodologia da Educação Popular 

- Planos, projetos, relatórios 

17:40h - Avaliação do dia 

 

02.03.2011 (Quarta-feira) 

08:00h - Vivência das oficinas 

10:00h - Intervalo 

10:20h - Discussão e avaliação das oficinas 

11:00h - Organização do trabalho pedagógico 

- Atividades sistemáticas e assistemáticas 

- Eventos 

12:00h - Almoço 

14:00h - Construção de um mapa das comunidades 

15:00h - Apresentação do mapa 

15:30h - Sistemas de formação 

16:00h - Avaliação de políticas públicas 

17:30h - Avaliação do dia 

 

03.03.2011 (Quinta-feira) 

08:00h - Cultura, culturas e outros interesses culturais 

09:00h - Rever conceitos de esporte, lazer1 

10:00h - Intervalo 

10:20h - Planejamento das ações do PELC-Cabo 

12:00h - Almoço 

14:00h - Apresentação do planejamento 

- Discussão do planejamento 

15:00h - Exibição de curtas (diversos elementos da cultura) 

15:40h - Intervalo 

16:10h - Avaliação do Encontro de Formação 

 

 

                                                           
1
 Como será feito um painel inicial para os agentes conceituarem esporte e lazer, iremos revê-lo, após os 

momentos de instrumentalização da formação, como uma forma de avaliação do Encontro. 


