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PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO INTRODUTÓRIO- I Momento 

OBJETIVOS 

Avaliar as ações desenvolvidas durante a vigência do convênio celebrado entre o 

Ministério do Esporte, a SEEL/RN e as prefeituras municipais. 

Compreender o processo de avaliação como um momento de reflexão e 

redimensionamento das ações realizadas quando da implementação e efetivação do 

PELC/SEEL/RN. 

Identificar limites e avanços quando da concretização dos princípios norteadores do 

PELC/SEEL/RN. 

Vivenciar possibilidades de práticas corporais e suas alternativas de realização nos 

núcleos a partir das atividades desenvolvidas em cada núcleo. 

 

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

A metodologia terá como princípio a retomada dos princípios, diretrizes e objetivos do 

PELC enquanto política pública, discussões das temáticas abordadas em pequenos 

grupos e em seguida a explanação para o grande grupo. Tal procedimento se justifica 

considerando que esse momento representa um momento de socialização da gestão do 

PELC/SEEL/RN desenvolvida em cada núcleo, como também, torna-se significativo 

para socialização e trocas de experiências entre os 10 núcleos contemplados no 

convênio 2010/2011.  

Os conteúdos serão divididos em 02 momentos. Sendo o primeiro momento 

desenvolvido nos dias 21 e 22 de setembro de 2010 e o segundo momento em 

janeiro/fevereiro de 2011, com data a definir.  Ao final da formação cada núcleo deverá 

ter acumulado subsídios suficientes para elaboração do relatório final. 

  

Segunda-feira: 21/09/2010  

08h as 12h Apresentação das atividades sistemáticas e assistemáticas 

Objetivo: Avaliar as ações desenvolvidas durante a vigência do convênio celebrado 

entre o Ministério do Esporte, a SEEL/RN e as prefeituras municipais. 

Observação: cada núcleo terá 20 min para sua apresentação 

12h as 13h almoço 

13h as 17h Revisão dos princípios, diretrizes e objetivos do PELC 

Objetivos: Refletir sobre os princípios, diretrizes e objetivos do PELC; conhecer as 

expectativas do grupo sobre o PELC/SEEL/RN em sua realidade e identificar o perfil 

dos usuários envolvidos na ação. 

17h Encerramento das atividades do dia 



 

Terça-feira: 22/09/2010 

Objetivo: Vivenciar possibilidades de práticas corporais e suas alternativas de 

realização nos núcleos a partir das atividades desenvolvidas em cada núcleo. 

08h as 12h Oficinas de práticas corporais lúdicas ministradas pelos agentes sociais de 

esporte e lazer 

12h as 13h Almoço 

13h as 17h  A avaliação como processo nas políticas públicas 

Objetivo: Compreender o processo de avaliação como um momento de reflexão e 

redimensionamento das ações realizadas quando da implementação e efetivação do 

PELC/IFRN. 

13h Explanação sobre a temática de avaliação de políticas públicas 

14h Leitura do texto: Repensando a avaliação no mundo contemporâneo 

14h30min Debate e Reflexão do texto 

16h as 17h Limites e avanços: faixa etária, PPD’s, portadores de necessidades especiais, 

gênero e outras minorias  

17h Encerramento das atividades do dia 
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