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Módulo Introdutório de Formação dos Agentes Sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade. 
NOVO HAMBURGO/RS: 31/01, 01, 02 E 03/02/2011 (DE SEGUNDA À QUINTA-FEIRA). 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CONVÊNIO: 
- Entidade conveniada: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS. 

- Representante: Tarcísio Zimmermann (Prefeito). 

- Origem do recurso: Emenda Parlamentar (Deputado Federal Tarcísio Zimmermann, PT-RS). 

- Entidade de controle social: Conselho Municipal de Desporto. 

- Representante: José Luís Brochier. 

- Coordenador Técnico: Filipe Mertins. 

- Parceria (s): Associação Esportiva, Recreativa e Assistencial – AERA. 

- Nº de núcleos previsto: 04. 

- Meta de atendimento: 2.000 inscritos 

- Nº de eventos previstos: 30 

- Meta de beneficiados: 20.0000 

- Módulos de formação previstos: 03. 

- Previsão de nº de contratados/capacitados: 30. 

 
OBJETIVOS DO MÓDULO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO: 
1. Apresentar as diretrizes e princípios do “Programa Esporte e Lazer da Cidade”; 

2. Introduzir conhecimentos básicos sobre Cultura, Lazer e Esporte; 

3. Discutir o Esporte e o Lazer como direitos sociais e objetos de política pública; 

4. Identificar formas de exclusão e discriminação na sociedade e no lazer e formas de combate; 

5. Discutir o Papel do Agente Social de Esporte e Lazer no PELC; 

6. Discutir o Planejamento Participativo - realidade local, ação educativa e participação popular; 

 
CURRÍCULO RESUMIDO DO FORMADOR: 
PROF. CLÁUDIO GUALBERTTO, Profissional de Educação Física, Especialista em Lazer 
(UFMG, 2008), Mestrando em Lazer Multidisciplinar (UFMG), Membro do Grupo Nacional de 
Formadores PELC do Ministério do Esporte/UFMG, gestor de diversos convênios PELC, desde 
2004, entre o Ministério do Esporte e prefeituras/organizações não governamentais (ONG´s); 
Autor de publicação vencedora do I Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social (2008), 
autor de diversos artigos sobre o Programa Esporte e lazer da Cidade; atual Consultor Técnico 
do Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), OSCIP-MG atuante nos segmentos de esporte, lazer, 
educação, cultura, meio ambiente, saúde e assistência social. 
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ROTEIRO DA FORMAÇÃO: 
 

31/01/2011 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
MANHÃ  
Visita aos núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC): com a presença do 
coordenador técnico, coordenador geral e todos os coordenadores de núcleos, representante da 
entidade de controle social e do parceiro local (AERA) – se possível. 
 
TARDE (a partir das 14 horas) 
- Solenidade de Abertura do “Módulo Introdutório de Formação dos Agentes Sociais do 

Programa Esporte e Lazer da Cidade”, com as presenças de autoridades locais, 
coordenadores e agentes sociais, entidade de controle social, parceiros locais, representante 
(s) do Ministério do Esporte e formador (es) do PELC. 

 
- Tema: Apresentação do Programa Esporte e Lazer da Cidade: Histórico, Objetivos, Desafios, 

Municípios Brasileiros que possuem o PELC. 
Exibição do vídeo institucional do Ministério do Esporte/PELC. 
Responsável: Representante do Ministério do Esporte ou Formador 

 
- Dinâmica para apresentação dos participantes. 
- Exibição e discussão do filme: MEU NOME É RÁDIO. 
- Síntese do dia 01. 
 
 
01/02/2011 (TERÇA-FEIRA) 
 
MANHÃ 
- Oficinas tematizando situações de exclusão, discriminação e preconceito. 
- Discussão das vivencias 
- Metodologia: Aula expositiva/Debate. 

CULTURA: CONCEITOS E PERSPECTIVAS. 
- Compreensão sobre os Conceitos de Cultura. 
- Padrões de organização da cultura: cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. 
- A questão da inclusão social: diversidade cultural, democracia, inclusão social e cidadania. 
- Oficina de colagem – identificando os “padrões” culturais – por núcleos. 
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01/02/2011 (TERÇA-FEIRA) 
 
TARDE 
- Metodologia: Aula expositiva/Debate. 

LAZER: CONCEITOS E PERSPECTIVAS. 
- Conceitos e o direito social ao lazer. 
- Relações de tempo, espaço, prática e atitude. 
- Interesses culturais do lazer e o duplo aspecto educativo do lazer. 
- Oficina de recortes: interesses culturais do lazer. 
- Exibição e discussão do filme: FORMIGUINHA “Z”. 
- SÍNTESE DO DIA. 

 
02/02/2011 (QUARTA-FEIRA) 
MANHÃ 
- Oficinas experienciais: jogos e brincadeiras no cenário PELC. 

- Metodologia: Aula expositiva/Debate. 
ESPORTE: CONCEITOS E PERSPECTIVAS. 
- Dimensões do esporte, o direito social ao esporte e o duplo aspecto educativo do esporte. 
- A escolha, a adequação e a segurança nas instalações e nas atividades esportivas. 

 
TARDE 
- Oficinas dirigidas de esporte recreativo. 
- Recriação de oficinas esportivas 
- Vivência coletiva das oficinas recriadas 
- SÍNTESE DO DIA. 
 
03/02/2011 (QUINTA-FEIRA) 
 
Tema I: PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

 A comunidade, suas características e ações de gestão compartilhada; 

 Ação comunitária (coordenação, materiais, divulgação, realização, avaliação); 
 
Tema II: ORGANIZAÇÃO DOS FESTIVAIS 

 Os princípios dos festivais no cenário PELC 

 Elaboração e organização de uma ação de impacto para o início do PELC 
 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE FORMAÇÃO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS. 
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LISTA REFERENCIAL DE RECURSOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 
 
 Equipamento de sonorização – com recursos de áudio para notebook 

 Equipamento data show. 

 Equipamento DVD (reserva) 

 Microfone (preferencialmente s/ fio – dependendo espaço onde será a formação, não é necessário). 

 Crachá em branco (ou já personalizados) para todos os participantes. 

 Listas de presença para cada etapa dos 04 dias de formação. 

 16 arcos (bambolês). 

 16 cordas pequenas. 

 02 cordas grandes. 

 16 cones (pequeno ou médio). 

 02 bolas de basquete. 

 02 bolas de handebol. 

 04 bolas de voleibol. 

 04 bolas de futsal. 

 16 pincéis (escrita grossa – 04 canetões cada cor: vermelho, preto, azul e verde). 

 08 tesouras (preferencialmente sem ponta). 

 08 tubos pequenos de cola branca (ou cola-bastão). 

 02 rolos de fita crepe (papel) que possa ser afixada em paredes/quadros 

 100 folhas A4 em branco. 

 20-30 folhas de papel pardo (tipo Kraft). 

 Caneta e bloco ou caderno de anotação (para cada participante). 

 Revistas e jornais velhos – em farta quantidade para oficina de recortes/colagens. 

Outros procedimentos: 

 Logística de traslado e agendamento nos núcleos para a visita in loco nos núcleos do projeto 

 Reprodução p/ cada participante do material de apoio repassado pelo formador (até 20/01/2011). 

 Preparação da solenidade de abertura do módulo introdutório de formação: convite 

autoridades locais, cerimonial: bandeiras, hino nacional, bandeiras e pronunciamentos.  

 Sugestão (opcional): se possível, organizar um “café com prosa” para abertura do último dia, 

onde poderemos informalmente conversar com os participantes, promover a confraternização 

e até mesmo, se oportuno, entregar certificados. 

 Elaboração dos certificados, com especificação (verso): carga horária e conteúdos abordados. 

 
 

PROF. CLÁUDIO GUALBERTTO 
Membro do Grupo Nacional de Formadores 
Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC 
Ministério do Esporte/Universidade Federal de Minas Gerais – ME/UFMG. 


