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ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO -  

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO CONVÊNIO 

 

Este roteiro de elaboração do Documento Técnico do Projeto -
Planejamento Pedagógico do Convênio, tem por objetivo subsidiar a 

apresentação das Propostas na Chamada Pública do Projeto Esporte e Lazer 
da Cidade – 2012 que deve ser elaborado conforme as Diretrizes do PELC, 
disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Esporte:  www.esporte.gov.br 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

Os textos indicados no presente roteiro, quando aparentes, são 
instruções/orientações para a elaboração do Documento Técnico do 
Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio. São comentários no intuito de 
subsidiar a elaboração. Após o preenchimento adequado, excluir as 
instruções/orientações. 

Cabe ressaltar, que a proposta a ser apresentada, deve considerar as 
características e as necessidades locais, além dos interesses da comunidade 
(ex: onde os núcleos serão implantados, quais atividades serão oferecidas, 
etc.). Dessa forma, antes do preenchimento do Documento Técnico do 
Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio, sugerimos a realização de um 
diagnóstico detalhado a cerca da realidade e das possibilidades de intervenção 
na área do esporte e do lazer de caráter comunitário. 

 

 

 

 



Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio 

1 - Informação do Tipo de Núcleo 

 
 Núcleos Todas as Idades 
 Núcleos para os Povos e Comunidade Tradicionais – Povos Indígenas, Quilombolas, Populações 

Ribeirinhas, Populações Rurais, dentre outras – Todas as faixas etárias 
 Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante 

 

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado   

UF: PR Município: Maripá Habitantes: 5.684 
 

3 - Identificação da Entidade Proponente 
Dirigente: Jacira Querino Alves 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) 

planejamento@maripa.pr.gov.br 

CPF Dirigente: 284.114.809-25 

RG Dirigente: 2.245.109-0 Órgão Expedidor: SSPR 
 

4 - Responsável Técnico pelo Projeto 

Responsável: Vanderlei Lavaqui 

UF: PR 

Município: Maripá 

Endereço: Rua Antônio Raposo – nº 293 
Complemento: Casa CEP: 85.958-000 

DDD (Telefone): 44 Telefone: 3687-1262 

DDD (Fax): 44 Fax: 3687-1262 

DDD (Cel): 45 Celular: 9928-2944 

E-mail: 
(Informe apenas um) 

vlavaqui@yahoo.com.br 
 

5 - Entidade de Controle Social 
(Definir uma entidade, que será a responsável pelo acompanhamento das atividades do Projeto. A 
indicação da Entidade de Controle Social deve obedecer a vários critérios. Dessa forma é 
indispensável seguir as orientações que estão presentes nas Diretrizes do PELC, sitio do ME) 

Entidade: Clube Crema 

UF:  

Município:  

Endereço:  

Complemento:  CEP: 85955-000 



DDD(Telefone):  Telefone:  

DDD(Fax):  Fax:  

DDD(Cel):  Celular:  

E-mail: 
(Informe apenas um) 

 

Dirigente/Representante:  
 

6 - Histórico da Entidade Proponente 
A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto é composta de Departamento de 

Educação, Departamento de Cultura e Departamento de Esportes. O Departamento 

de Esportes da Prefeitura Municipal de Maripá desempenha atividades de 

treinamento de Futsal adulto, infantil, juvenil e mirim, treinamento de Handebol 

masculino e feminino, adulto, infantil, juvenil e mirim, treinamento de voleibol mirim e 

juvenil, e realiza eventos esportivos, como, jogos municipais e intermunicipais, 

campeonatos de diversas modalidades. O Departamento de Cultura atende 

atividades de Dança Alemã, Língua Alemã, Banda Municipal,Danças, Bateria, Gaita, 

Dança Italiana. 

 

 

 
 

7 - Características da Localidade 
O Município de Maripá se localiza na região Oeste do Paraná, 3º Planalto ou Planalto 

de Guarapuava, distante 585 km de Curitiba e 45 km. A data de instalação do 

município foi em 01/01/1993, se destaca pelo plantio de mudas de orquídeas, da 

espécie Dendrobium, nas árvores da cidade. Todas as árvores das ruas e avenida 

possuem orquídeas, fato que desperta atenção dos visitantes especialmente no 

período da florada, em agosto. Existem mais de 300 mil mudas plantadas nas 

árvores das vias públicas.   

O clima no Município é definido como CFA – Clima Subtropical; temperatura média 

no mês mais frio inferior a 18°C e temperatura média no mês mais quente acima de 

22°C, com verões quentes, geadas pouco freqüentes e tendência à concentração de 

chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. 

IDHM do Município é de 0,845 e sua população é em sua grande maioria de 

descendência alemã. 



A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, elaborou o Plano Municipal de 

Cultura que foi enriquecido no debate com a sociedade civil, através das diversas 

instâncias de participação criadas pelo Governo Municipal: plenárias, Sistema 

Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultural, Conferências Municipais de 

Cultura e Reuniões Técnicas. Desenvolver a cultura em todos os seus campos como 

expressão e afirmação de identidade.  

A Secretaria possui como objetivos: 

• Democratizar o acesso e descentralizar as ações culturais e esportivas. 

• Inserir a cultura e o esporte no processo econômico como fonte de geração e 

distribuição de renda. 

• Consolidar o município no circuito regional, estadual, nacional e internacional da 

cultura e do esporte. 

Os eventos mais importantes que acontecem no Município são: 

 Café Colonial com escolha da Princesa das Orquídeas, com realização na sede, 

no mês de agosto. 

 Festa das Orquídeas e do Peixe, na sede, em agosto. 

 Festa do Costelão, com realização em Pérola Independente, no mês de agosto. 

 Arrancadão de Tratores, que acontece no mês de novembro, na pista do 

tratoródromo localizada na sede. 

 Festa do Frango, em Vila Candeia, no mês de novembro. 

 Ação Coletiva de Preservação à Natureza. 

 Plantio de orquídeas nas árvores das ruas e avenidas da cidade. 

 Reserva ecológica, na localidade de Canijuri. 

 Cavalgada Ecológica. 

 Festas de Rei e Dança Típica, do Grupo Blumenstrauss. 

 Amostras de Dança Regional 

Os pratos típicos destas festas são o peixe desossado e assado na grelha, o frango 

desossado e recheado, e o costelão. Entre as várias atividades artesanais 

desenvolvidas em Maripá, destacam-se: crochê, tricô, macramé, bordado, pintura em 

tecido e em tela, biscuit, alimentos artesanais (cucas, pães, bolachas, conservas, 

doces, frios, embutidos), orquídeas, confecção de caixas de presente, confecção de 

bonecas, artesanato em madeira, artesanato em cipó. 

Os segmentos econômicos com maior potencial de desenvolvimento no Município 



são a orquidicultura, a piscicultura, a mandiocultura e o turismo. 

A Associação Cultural Blumenstrauss atende a jovens, crianças e idosos, seguindo 

várias linhas de trabalho como o canto, a música e a dança. O Município possui 

ainda uma brinquedoteca localizada no distrito de Pérola Independente, uma no 

Distrito de Vila Candeia e outra na sede do município, vinculadas à Secretaria de 

Promoção Social. Esta brinquedoteca é um espaço de lazer destinado às crianças, 

com muitos brinquedos, jogos e atividades lúdicas. 

A infra estrutura para esportes no Município é de: 

 03 campos de futebol particulares; 

 01 campo de futebol municipal; 

 03 ginásios de esportes municipais; 

 02 quadras de esportes do Estado; 

 01 quadra de esportes do Município; 

 01 quadra de esportes particular; 

 01 Campo de futebol sete municipal; 
 

 

8 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer 
Propiciar a toda a comunidade um trabalho voltado para o esporte e lazer.    
 

 

9 – Objetivos Específicos  
-Incentivo a prática do esporte e de cultura no município. 

-Ampliar o atendimento da demanda sócio esportiva do município. 

-Melhorar a qualidade de vida das crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

-Apoiar o desenvolvimento de equipes e atletas das diversas modalidades 

esportivas, oportunizando a promoção e formação de novos talentos. 

 
 

10 - Justificativa 
A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a 

sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a 

formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações. Na 

adolescência e também na vida adulta, as pessoas são influenciadas pelo 

consumismo, problemas psicológicos, hábitos prejudiciais a saúde. É neste processo 



que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade. Os esportes influenciam 

no desenvolvimento saudável, e ainda faz com que as pessoas se distanciem da 

criminalidade que está presente em todos os locais de forma bastante organizada e 

sedutora. O esporte tem a importante e difícil missão de mostrar que nem sempre o 

caminho mais fácil é o correto.  

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 

experiência humana desenvolvendo nos alunos sua sensibilidade, percepção e 

imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e 

conhecer as formas variadas de culturas existentes. 

 
 

 

 

11 - Cadastro de Entidade Parceiras (informar os parceiros existentes especificando sua 
relação/contribuição com o PELC) 

1 - Entidade: Associação Maripaense de Esportes 

Responsável: Álvaro Seefeldt 

Atribuições: Presidente 
DDD: 44 Telefone: 3687-1448 

 

2 - Entidade: Associação Cultural Blumenstrauss 

Responsável: Elizabete Plasse Volkweis 

Atribuições: Presidente 

DDD: 44 Telefone: 36871290 
 

3 - Entidade: ASSOMA 

Responsável: Nilce Toebe de Souza 

Atribuições: Presidente 

DDD: 44 Telefone: 9957-5333 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 - Quadro Resumo do Pleito 

Nº de Núcleos: 1 

Valor Solicitado: 175.800,00 
Valor da 
Contrapartida: 

4.000,00 Total: 179.800,00 

Vigência: 18 meses 

Número de meses 
para estruturação 
necessária ao 
desenvolvimento do 
projeto: 

 04 

Número de 
meses para 
o efetivo 
atendimento: 

14 meses 

 

13 - Metas – Público Alvo 
(Descrever objetivamente o público-alvo que será beneficiado diretamente com as atividades 
oferecidas, conforme tipo de núcleo. Seguir as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME) 

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 220 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 100 

Nº Adultos (25 a 29 anos): 50 

Nº Idosos (acima de 60 anos) 
Obs.: Em se tratando do Vida Saudável, considerar as 
pessoas com idade a cima de 45 anos. 

30 
 

Nº Total de Inscritos: 400 

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 
sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 

05 
 

14 - Equipe de Trabalho 
(Visando atender a demanda a cima) 
Nº de Pessoas a serem Contratadas 6 

Nº de Pessoas da Contrapartida 2 

Total de Pessoas na Equipe 8 

  
 

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação 
(Descreva como dar-se-a  o processo seletivo, bem como a  forma de contratação, considerando as 
Diretrizes do PELC  constantes no sitio do ME)  

d Os contratos serão no sistema terceirizado seguindo as normas previstas na Lei 8.666/93 e por 

contrato de estagiários de via entidade que realize esta ação e Universidades.  

 
 

 

 

 



16 - Núcleos e Subnúcleos 
(Nominar e descrever os dados de cada núcleo e subnúcleos que serão implantados. Esclarecemos 
que para cada núcleo previsto, é possível implantar, no máximo, 02 subnúcleos. É fundamental 
considerar as regiões menos favorecidas pela política pública local de esporte recreativo e de lazer. 
Seguir as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME) 
 
1 – Nome do Núcleo 

Todas as Idades 

Número de Inscritos (de 
acordo com o tipo de 
núcleo PELC) 

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Ginásio de Esportes 
Centro de Eventos 
Centro Poliesportivo 

Município / UF: Maripá - Pr 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

VOLEIBOL 
HANDEBOL 
FUTSAL 
TENIS DE MESA 
CIRCO 
DANÇA DE RUA 

Endereço: Rua Luiz de Camões, 437 

Complemento Prédio CEP 85.955-000 
 

 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Todas as Idades 
1.1 - Sub-Núcleo: Esporte 

Inscritos: 250 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Ginásio de Esportes 

Município / UF: Maripá-PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

VOLEIBOL 
HANDEBOL 
FUTSAL 
TENIS DE MESA 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP: 85.955-000 
 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Todas as Idades 
1.2 - Sub-Núcleo: Lazer 

Inscritos: 150 Espaços que Centro de Eventos 



poderão ser 
utilizados: 

Centro Poliesportivo 

Município / UF: Maripá - PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Dança de Rua 
Circo 

Endereço:  
Complemento:  CEP: 85955-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos 
Atividades Sistemáticas 
(O PELC prevê o planejamento de atividades Sistemáticas (oficinas regulares) e Assistemáticas 
(eventos). No quadro abaixo, liste e detalhe as atividades físicas, esportivas ou culturais que serão 
desenvolvidas de acordo com o núcleo e subnúcleos (se necessários), citados anteriormente. Antes 
do preenchimento, verifique as orientações sobre periodicidade, número de beneficiados e demais 
detalhes, nas Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME. Sugere-se o preenchimento da Grade 
Horária, que encontra-se anexa às Diretrizes do PELC, antes do detalhamento das atividades no 
Planejamento Pedagógico do Convênio. 

ATENÇÃO: Para cada núcleo deverão ser preenchidos os quadros de atividades abaixo, 
especificando onde serão realizadas, se no endereço principal ou em um dos subnúcleos, quando 
houver. 

1 - Atividade: VOLEIBOL 
Turno:  Manhã     Tarde     Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo local Ginásio de Esportes 
 

Atividades 

2 - Atividade: HANDEBOL 

Turno:  Manhã     Tarde     Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
 Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: GINASIO DE ESPORTES DE MARIPÁ 
 

Atividades 

3 - Atividade: FUTEBOL (FUTSAL) 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
 Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: GINASIO DE ESPORTES DA MARIPÁ 
 

Atividades 

4 - Atividade: TENIS DE MESA 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 



Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
 Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: GINASIO DE ESPORTES DA MARIPÁ 
 

Atividades 

5 - Atividade: Circo 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: CENTRO DE EVENTOS 
 

Atividades 
6 - Atividade: Dança de Rua 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  
Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: CENTRO POLIESPORTIVO 
 

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos 
2 - Atividades Assistemáticas 
    Descrição dos Eventos 
(Os eventos proporcionam a integração entre os participantes do núcleo e destes com a comunidade. 
Eles podem ser restritos (micro eventos de um núcleo) ou mais amplos (macro eventos entre vários 
núcleos). Devem ser organizados de forma coletiva envolvendo a comunidade como um todo, nos 
diversos momentos do processo. Liste abaixo as possibilidades de realização, considerando os 
interesses locais. Tal planejamento inicial deve prever no mínimo 01 evento por mês (considerando a 
execução do convênio). Ex: Lançamento do Programa, Ruas de Lazer, Festivais Culturais, Esportivos, 
Gincanas, Colônias de Férias, etc. Seguir as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME) 

1 – Lançamento do Programa 
 
 
2 – Mostra de Circo 

 
3 – Passeio Ciclístico 

 



4 – Campeonato de Clubes e Torcidas 

 
5 – Torneio de Tenis de Mesa 

 
6 – Apresentação Artística nas Escolas  

 
7 – Caminhada Saudável 

 
8 – Campeonato de Voleibol 
 

 
9 – Campeonato de Futsal 

 
10 – Evento de apresentação de atividades culturais na Praça 

 
11 – Itinerantes de Dança e Circo pelo Município  

 
12 – Rua de Recreação e Lazer 

 
13 – Mostra de Dança de Rua 

 
14 – Apresentação Cultural na Praça 

 

19 – Inscrição dos participantes 
(Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas: período 
previsto, metodologia, instrumentos utilizados, divulgação, etc.) 

Período Previsto: ............................ 
 
Metodologia: os candidatos para participar deverão preencher ficha de inscrição, quando de menor 
de idade os responsáveis deverão autorizar a mesma. A classificação será por ordem de chegada até 
o preenchimento das vagas existentes. 
 
Instrumentos utilizados: ficha de inscrição. As fichas de inscrição serão armazenadas em banco de 
dados. 
 
Divulgação: A divulgação para as inscrições serão realizadas através da mídia impressa e falada e 
em site do município. 



 
 

20 – Divulgação do Programa 
(Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do PELC)  

 
 Mídia impressa e falada 
 Panfletos 
 Sites na internet 
 Banners 

 
 
 

 

21 - Formação Continuada 
(O PELC prevê a realização de módulos de formação que são ministrados por profissionais 
credenciados pelo Ministério do Esporte (Introdutório, Avaliação I e Avaliação II), com conhecimento a 
respeito do projeto e das especificidades de cada ação (tipo de núcleo). Além disso, a entidade deverá 
promover a Formação em Serviço, com periodicidade quinzenal, sob sua responsabilidade. Em ordem 
cronológica de implantação, comente sobre os módulos de formação do PELC, detalhando, conforme 
as diretrizes do programa, constantes do Sitio do ME, como a entidade irá desenvolver a formação em 
serviço)  

Módulo Introdutório –  
 

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia 
utilizada  e temáticas a serem abordadas) 
 

Módulo de Avaliação I –  
 

Módulo de Avaliação II –  
 

 

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente  
(Descrever as estratégias de monitoramento e avaliação das ações previstas neste projeto, a serem 
utilizadas pela entidade conveniada.Verificar as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME) 

O acompanhamento do Projeto será realizado pelo Coordenador Geral que assume as atribuições 
previstas nas Diretrizes, item 4.10.2. As atividades sistemáticas serão acompanhadas pelo 
coordenador do núcleo conforme atribuições especificadas no item 4.10.3 das Diretrizes e o Grupo 
Gestor fará o acompanhamento, fiscalização e monitoramento das ações. 
A entidade Proponente terá como meta articular as ações, encaminhar relatórios, informações sendo 



responsável pela organização dos encontros e reuniões. 
Serão realizadas reuniões com datas previamente estipuladas em calendário. 
 
 
 
 

 

23 – Auto Gestão 
(Descrever a proposta da entidade para quando o convênio estiver encerrado seu período de 
execução. Há previsão de continuidade das atividades? Com que recursos? Verificar as Diretrizes do 
PELC, constantes no sitio do ME) 

Há previsão de continuidade. 
Consignado no orçamento do município. 
 
 
 
 
 
 

 

24 – Programa Pintando a Liberdade 
(Itens do Pintando a Liberdade 
Verificar as orientações a cerca do quantitativo a ser solicitado, constantes nas Diretrizes do PELC, 
sitio do Ministério do Esporte) 

Itens Quantidade 

BANDEIRA NACIONAL 2 

BOLAS DE VÔLEI 10 
BOLAS DE BASQUETE  

BOLAS DE HANDEBOL 10 

BOLAS DE FUTSAL 10 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 10 

REDES - VÔLEI 1 

REDES - FUTEBOL 1 
REDES – FUTSAL E HANDEBOL 1 

REDES PARA BASQUETE  

CAMISETAS – COORDENADORES E AGENTES 18 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 600 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 
PARTICIPANTES 

320 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 6 



PARTICIPANTES 

JOGOS DE XADREZ  

JOGOS DE DOMINÓ  
 


