
 

 

PROPOSTA DE FORMAÇÃO - MÓDULO DE AVALIAÇÃO PARA AGENTES 

SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER DO PELC 

SALTO SP 

Formador: Liana a Romera 

Cidade: Salto SP 

Módulo: Avaliação I 

Carga horária: 16 horas 

Objetivo:  Desenvolver momentos de reflexão acerca das ações desenvolvidas no 

PELC a partir das exposições acerca dos núcleos confrontadas com os objetivos visando 

estabelecer processo de  continuidade do programa. 

 

Programação: 

Sábado 23 de outubro de 2010 

8:00 – Apresentação da proposta de trabalho, dinâmica de acolhimento e 

apresentações pessoais. 

8: 30 - Reflexão sobre avaliação e sua implantação em programas sociais: por 

que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? 

10:00 – 10:15: Breve intervalo: 

10: 15 – Vídeo: A gang está na rua: dinâmica de defesa e ataque ao programa 

proposto pelo protagonista (enfocando: objetivo, atuação dos agentes, papel da 

instituição, papel da sociedade, infraestrutura, envolvimento dos sujeitos 

beneficiados) 

12:00- Intervalo para  almoço 

13:30 - Avaliação de políticas públicas: dimensão interna, dimensão externa.  

14:30 - Intervalo 

14: 45 - preparação/execução das apresentações do cotidiano dos núcleos 

16:30 Avaliação do dia de trabalho 



 

 

 

Domingo 24 de outubro de 2010 

8:00 - Dinâmica de acolhimento. 

8:30 – Dinâmica de socialização dos processos vivenciados nos núcleos 

11:00 – Debate sobre a socialização das apresentações 

12:00- Intervalo para  almoço 

13:30 Retomando conceitos: lazer, direitos, participação, planejamento, 

avaliação (exploração de curta e material produzido no PELC Vitória).  

14:30 Intervalo 

14:45 Oficina: novas possibilidades de exploração dos interesses culturais a 

partir das experiências vividas no convênio que termina. Discussão da 

ampliação do universo dos conteúdos físico-esportivos e dos demais conteúdos 

oferecidos nos núcleos 

16:00 - Avaliação do módulo com instrumento próprio. 

17:00 Encerramento do modulo. 

 



 

Equipamentos e Materiais: 

 

Sala ampla  

Data show com caixa de som 

Locação do DVD “A gang está na rua” 

10 folhas de papel pardo 

2 Bolas de borracha 

Cola, tesoura, pincel atômico, revistas velhas. 

Os participantes deverão levar fotos e imagens do cotidiano do programa para 

ilustrar pequenas explanações. 

 

 

 

Prof. Liana Romera 

 

 

 

 

 


