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PROGRAMAÇÃO 

28.08 sábado manhã 

- Visita aos núcleos (todos os agentes) 

28.08 sábado tarde 

- Recepção e entrega de materiais 

14h – fala dos gestores 

14h30min – Dinâmica de apresentação 

      - Apresentação do PELC (DVD E ppt) 

INTERVALO 

16h - Tema: O lazer e a cidade (ppt) 

 

29.08 domingo manhã 

8h30min- Dinâmica 

9h- Tema: Cultura e Lazer (ppt) 

10h-Oficina: “nosso lazer” (recorte e colagem) 

IINTERVALO 

10h45min- Tema: Inclusão social (ppt) 

      - Esquetes: Discriminação e inclusão social 

      - Apresentação do filme/debate: “Ilha das flores” 

29.08 domingo tarde 

14h-Dinâmica 

1430min-Tema: Perfil do agente social de esporte e lazer 

INTERVALO  

16h - Tema: Características das faixas etárias (ppt) 

       - Trabalho em grupos: elaboração de atividades para as faixas etárias 



 

30.08 segunda manhã 

8h30min- Estas atividades deverão ser realizadas em um ginásio ou quadra esportiva 

  - Oficinas práticas: aplicação do trabalho construído 

  - Oficina: práticas esportivas 

  - Oficina: jogos cooperativos 

30.08 segunda tarde 

14h - Dinâmica 

1430min - Tema: Esporte no PELC (ppt) 

INTERVALO 

16h - Filme e debate: A invenção da infância, ou Crianças Invisíveis. 

  

31.08 terça manhã 

8h30min- Dinâmica 

9h - Tema: Planejamento participativo (ppt) 

INTERVALO 

10h - Trabalho de grupo: elaboração e apresentação do calendário anual de atividades 

31.08 terça tarde 

14h - Dinâmica 

1430min - Tema: Elaboração de projetos (ppt) 

- Trabalho em grupos: Preparação de projetos 

INTERVALO 

16h - Apresentação dos projetos 

      - Tema: Avaliação e registros (ppt) 

      - Avaliação da formação 

      - Dinâmica de encerramento 

- Encerramento do módulo 

 

 



 
 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS: 
 

- Espaço necessário: sala ampla com cadeiras móveis e mesa de apoio; 
- Tela branca, 
- Projetor multimídia, 
- Computador;  
- Pastas individuais com folhas, canetas e crachá; 
- Pincel atômico colorido; 
- Aparelho de som para CD; 
- Televisão e DVD; 
- 20 metros de papel pardo; 
 

Somente no 2º dia: 

- 20 tesouras escolares; 
- 10 tubos de cola; 
- Aproximadamente 20 revistas para recortar (Capricho, Caras...); 

 

Somente no 3º dia: 

- Ginásio e /ou quadra poliesportiva; 
- 3 bolas (1 de basquete, 1 de futebol, 1 de vôlei); 
- 1 conjuntos de jalecos; 
- 2 tecidos ou lençóis de casal; 
- 1 bola plástica de 60cm; 
- Corda de 10 metros; 
- 10 vendas para os olhos; 
- 1 bola com guizo; 
- Jornais 
- Fita adesiva 


