
Planejamento Pedagógico - PP 

  
1 - Informação do Tipo de Núcleo 

Núcleo Urbano  

2 - Informe a cidade onde o programa será implement ado   

UF: PR Município: Pinhais Habitantes: 117008 

3 - Identificação da Entidade Proponente 

CNPJ da Entidade: 95423000-0001/00 

Endereço da Entidade: Rua Wanda dos Santos Mallmann, 536 

Complemento:  CEP: 83323-400 

DDD (Telefone): 41- 3912-5000 

DDD (Fax): 41- 3912-5000 

DDD (Cel): (41) 9206-3938 

Dirigente:  
(Prefeito (a), Reitor (a)) 

Prefeito Luiz Goulart Alves 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) 

gabprefeito@pinhais.pr.gov.br 

RG Dirigente: 536.011.069-49 Órgão expedidor: SSP 

CPF Dirigente: 3.262.124-4 

4 – Responsável Técnico pelo Projeto 

Nome completo: ricardo.pinheiro@pinhais.pr.gov.br 

E-mail: 
(Informe apenas um) 

ricardo.pinheiro@pinhais.pr.gov.br 

Endereço: Rua Wanda dos Santos Mallmann,536-Centro 

Complemento: Centro Cultural CEP: 83323-400 

Município: Pinhais UF: PR 

DDD (Telefone): (41) 3912-5246 Telefone: (41)3912-5245 

DDD (Fax): (41) 3912-5238 Fax:  

DDD (Cel): (41) 9206-3938 Celular: (41)3912-5245 

5 - Entidade de Controle Social  
 

Entidade: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

Endereço: Rua Vinte e Dois de Abril, 305 - Centro 

Complemento:  CEP: 83323-240 

Município: Pinhais UF: PR 

DDD(Telefone): (41) 3912-5246 Telefone:  

DDD(Fax): (41) 3912-5238 Fax:  

DDD(Cel): (41) 9206-3938 Celular:  

E-mail: 
(Informe apenas um) 

ricardo.pinheiro@pinhais.pr.gov.br 

Dirigente/Representante: Ricardo Augusto Pinheiro 



Ações de 
acompanhamento da 
SEMEL: 

A Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer dispõe de profissional 
na área pedagógica, que busca aprimoramentos e novas técnicas, que 
através de encontros de capacitação mensais repassa aos profissionais 
de educação física da secretária. Esta profissional também faz a 
integração do jovem inscrito com a família, acompanhando inclusive seu 
comportamento escolar. 

6 - Histórico da Entidade Proponente   

A Prefeitura Municipal de Pinhais criou em 2009 em sua estrutura administrativa a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fruto da importância dada à área ao desmembrar a Gestão 
Cultural e Desportiva da Secretaria Municipal de Educação. Priorizando o atendimento às crianças, 
adolescentes e jovens que se encontra em situação de risco social, a Secretaria atua com duas 
frentes: Departamento de Cultura e Departamento de Esportes e Lazer, ambos amparados pela 
Divisão Administrativa. Para o desenvolvimento da Política Pública Cultural, o Departamento de 
Cultura visa contemplar as manifestações culturais, fomentando a Cultura Local, a Preservação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural e a Produção Artísticas dentro dos eixos culturais. Diante 
deste breve panorama, os Projetos Culturais desenvolvidos no Município de Pinhais são: CIA de 
Dança de Pinhais, Banda Municipal de Pinhais, Orquestra de Violões, Oficina de Cinema, Arte para o 
Povo, Cinema na Cultura. Ademais, dentre as atividade e ações, são ofertadas à população Oficinas 
Culturais gratuitas, além de Festivais e Mostras, abrangendo: artesanato, música, dança, artes 
cênicas, artes visuais, audiovisual e manifestações populares. No âmbito Desportivo, o Departamento 
de Esportes e Lazer atua na iniciação esportiva, esporte de competição, e atividades recreativas. 
Dentre os Projetos desenvolvidos, a Escola do Esporte visa oferecer gratuitamente atividades de 
iniciação esportiva em diversos pólos e equipamento públicos, atendendo crianças, jovens e adultos, 
nas modalidades: futebol, futsal, voleibol, capoeira, karatê, jiujitsu, taekwondo e ginástica rítmica. Além 
das atividades de iniciação, o Município elabora calendário de competições e campeonatos nas 
modalidades, Futebol de Campo, Futsal, Volei, Karatê, Ciclismo e Atletismo. O Projeto Espaço 
Comunidade faz frente nas atividades de Lazer, que visa oferecer a comunidade atividades 
recreativas, esportivas e culturais aos finais de semana, em praças, campos, ginásios, associações e 
escolas do Município.  

6.1 – Convênios Anteriores  

A Entidade já teve convênios com o PELC? (     ) SIM (x ) NÃO Quantos?  

Nº dos Convênios: 

7 - Características da Localidade   

Pinhais se tornou oficialmente um município, em 1992, quando se emancipou de 
Piraquara e, apesar de ser o menor município paranaense, no que se refere à extensão territorial, 
possuindo apenas 60.92 km², figura entre as 14 cidades mais populosas do Estado, com 117.008 
habitantes, segundo dados do IBGE-2010. 

Pinhais está estrategicamente localizado na Região Metropolitana de Curitiba fazendo 
limite, além da capital, com os municípios de Piraquara, São José dos Pinhais, Quatro Barras e 
Colombo, o que faz dele, portanto, um pólo de confluência desta região. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi estabelecida pela Lei Complementar n.º 
14/1973, e, posteriormente, ampliada por legislações estaduais. Seguindo o padrão das demais 
regiões metropolitanas brasileiras, a RMC se desenvolve de forma desigual e seletiva, caracterizando-
se, ainda, por intensas dinâmicas migratórias e de crescimento populacional, que dificultam a 
efetivação de políticas públicas na escala necessária para viabilizar o atendimento às novas e 
crescentes demandas.  

Esse desafio é vivenciado pelos municípios do entorno metropolitano, que, de um modo 
geral, são marcados por um menor dinamismo econômico, tornando ainda mais necessária a 
construção de políticas que garantam a efetivação dos direitos humanos e o exercício da cidadania.  

Não obstante as dificuldades, Pinhais tem tido destaque no que se refere à gestão de 
suas políticas sócio-assistenciais, promovendo, por meio das ações realizadas pela Secretaria de 
Assistência Social, serviços especializados de proteção social e o fortalecimento da cultura de direitos. 
Também, por apresentar intenso desenvolvimento industrial, comercial e econômico, com um IDH de 
0,815 (14º do Paraná, de acordo com dados do PNUD), permite a oferta de mais opções para a 
permanência de sua força de trabalho, interferindo no fluxo do movimento pendular, características 
essas que, somadas, acabam por configurar o município de Pinhais como um sub-centro regional.   

8 - Justificativa   



           Considerando o forte viés educativo e de inclusão social das ações do PELC, a articulação com 
o Ministério do Esporte mostra-se essencial destacando-se o processo educativo para usufruto do 
lazer com qualidade. Atrelado a outras conquistas sociais (segurança, trabalho, saúde, educação, etc), 
as ações desenvolvidas pelo PELC agregam valores compatíveis com os princípios democráticos, de 
solidariedade, coletividade, participação e da cultura da paz, considerando o esporte e o lazer como 
meios e fins de processos educativos com vistas à conscientização e autonomia dos sujeitos. O 
esporte e o lazer são direitos da população brasileira, com potencial para contribuir na formação 
humana integralizada, que acontece em diferentes tempos educativos e ampliam o acesso a bens 
culturais e espaços de cultura e participação popular de forma criativa e lúdica. Com uma forte 
característica inter-geracional, o Programa pode contribuir com a integração do jovem com a família e 
a comunidade, fator importante para melhoria da qualidade de vida, da auto-estima e do protagonismo 
valorizando as identidades juvenis. 
         O PELC, propõe construir ações para e com a juventude, dando ênfase especial às identidades 
juvenis, suas diferentes culturas, assim como características e demandas comuns. O lazer e os 
esportes são dimensões freqüentemente demandadas pelos jovens, porém, várias pesquisas indicam 
que eles, no Brasil, com freqüência manifestam vontade e, ao mesmo tempo, limites para poder 
usufruir de atividades culturais e esportivas de lazer em sua comunidade (Castro et al, 2001; Minayo 
et al,1999; Abramovay et el,1990). Essas mesmas pesquisas apontam carências de políticas públicas 
para acesso dos jovens a opções criativas e diversificadas de lazer, com claros benefícios para eles e 
para a sua comunidade. Na parceria com organizações ligadas a cultura, esporte e lazer , o PELC 
pretende ampliar sua implementação, tendo como pré-requisito a intersetorialidade. A integração com 
diferentes programas sociais (bolsa família, Saúde da Família e outros) tendo em vista potencializar as 
ações desenvolvidas, no intuito de promover a democratização do acesso às práticas de esporte e 
lazer para a população alvo, pela articulação de ações governamentais e a sociedade civil. 
Esperamos que a diversificação de experiências culturais dos jovens possa ampliar seus repertórios e 
gerar possibilidades de releituras da realidade cotidiana, consolidando o tempo vivido como um 
espaço educativo para vivências significativas para a cultura da paz, como meio de transformação 
social focando sempre na inclusão. 
 

 
10 – Objetivos Específicos  
 

• Todas as ações hoje oferecidas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem um diferencial 
de no atendimento onde focamos as atividades a partir dos 7 anos de idade, como exemplo 
Coral, Futsal Futebol, Desenho Artístico e Mangá e para melhor idade, artesanato, violão, 
coral, teatro e cinema não tendo limite de idade e principalmente os participantes são da 
melhor idade; 

• Realizar atividades assistemáticas (eventos) de forma intersetorial buscando atender os 
interesses da comunidade local; 

• Promover o acesso a práticas esportivas recreativas e de lazer a todas as idades. 
• Potencializar a prática da atividade esportiva e cultural com intuito da valorização e a 

utilização dos espaços públicos de convivência, contribuindo, dessa maneira, para a inclusão 
social e o combate a violência. 

• Desenvolver diferentes possibilidades de agregar valores que sinalizam na direção de 
contribuir para a humanização dos espaços e ambientes, através da vivência de prática 
esportiva e cultural e de lazer  com um espírito de liberdade de criação; 

 

11 -  Parcerias  

1 - Entidade: Secretaria Municipal de Educação 

9 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer. 

        Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento 
integral de crianças, adolescentes/jovens e idosos, como fator de formação da cidadania e melhoria 
da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Com a implantação do 
Projeto Esporte e Lazer da Cidade, iremos ampliar as ações de democratização do acesso a 
conhecimentos e práticas de esporte e lazer, considerando direitos sociais de todos os cidadãos 
(diversas faixas etárias), incluindo pessoas com deficiência, assim como fomentar ações integradas 
com as demais políticas públicas, com vistas à promoção de inclusão social e do desenvolvimento 
humano. 



Responsável: Andrea Franceschini 

Atribuições: Parcerias com Estrutura e alunos integrados com os pais 

DDD: 041 Telefone: 3912-5414 

 

2 - Entidade: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Responsável: Rosangela dos Santos dos Passos 

Atribuições: Parceria Cras e Creas conforme vulnerabilidade social indicada 

DDD: 041 Telefone: 3912-5216 

12 - Quadro Resumo do Pleito  

Nº de Núcleos: 04 

Valor solicitado: 
R$   
590.720,00 

Valor da 
contrapartida: 

R$ 
51.366,96 
 

Total 
estimado: 

R$ 
642.086,96 
 

Vigência: 24 meses 

Número de meses 
para estruturação 
necessária ao 
desenvolvimento 
do projeto: 

 04 

Número de 
meses para o 
efetivo 
atendimento: 

20 meses 

13 - Metas – Público Alvo.  

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 750 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 350 

Nº Adultos (acima de 25 anos): 250 

Nº de Idosos (a partir de 60 anos) 200 

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

50 

Nº Total de Inscritos: 1.600 

14 - Equipe de Trabalho  

Nº de Coordenadores 5 

Nº de Agentes Sociais 24 

Total de pessoas na equipe 29 

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação  

 O processo seletivo do publico alvo do PELC, se dará por meio de ficha de inscrição, com edital de 
chamada pública em áreas mais vulneráveis entorno do CRAS, escolas, e famílias oriundas da bolsa, 
família, com potencial reconhecido para a atividade proposta, seguindo o direcionamento de 
contratação informado pelo ME. 
O processo de contratação de oficineiros, estagiários e equipe técnica de apoio, ser dará por meio de 
contratação de pessoas jurídicas, PSS e ou parcerias publico- privada para execução do PELC, como 
no caso dos Agentes Sociais serão direcionados via entidade focando alunos devidamente 
comprovados e cadastrados na forma de estagiários e seguindo direcionamento do ME. 
 

16 - Núcleos .  

 
1 – Nome  

Ginásio Poliesportivo Tancredo De Almeida Neves 

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

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Quadra Poliesportiva, 
Sala de Ginástica, Dança 
e Lutas e Quadra de 
Areia. 

Município / UF: Pinhais / PR Atividades 
Sistemáticas 

Futsal, Voleibol, 
Basquetebol, Ginástica, 



(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Tênis de Mesa, Handebol, 
Volei de Praia, Capoeira, 
Tae kwon do, Karatê, Jiu-
Jitsu, Ginástica Rítmica, 
Ballet, Street Dance...  

Endereço: Rua 11 de junho, 673 - Centro 

Complemento  CEP 83.323-050 

16 – Núcleos.  

 
1 – Nome  

Centro Cultural Wanda Dos Santos Mallmann 

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

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Biblioteca, Auditório 
Oficinas: 01, 02,03, 04 e 
05 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Cinema, Teatro, Hip- Hop, 
Violão, Coral, Música , 
Artesanato, Dança de 
salão, Dança do Ventre, 
Desenho Artístico e 
Mangá, 

Endereço: Rua:  22 de Abril nº 305 

Complemento  CEP 83.323-240 

16.1 – Núcleos.  

 
1 – Nome  

Centro De Cultura E Esporte Pedro Arizona 

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

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Campo de Futebol, Sala 
de Ginástica, Dança e 
Lutas. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol de Campo, 
Ginástica, Tênis de Mesa, 
Capoeira, Tae kwon do, 
Karatê, Jiu-Jitsu, 
Ginástica Rítmica, Hip- 
Hop e Artesanato. 

Endereço: Rua: Eugênia Ribas, s/nº - Alto Tarumã. 

Complemento  CEP 83.325-290 

16.2 - Núcleos .  

 
1 – Nome  

Centro De  Artes E Esportes Unificados 

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

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Quadra Poliesportiva, 
Pista de Skate, Sala de 
Ginástica. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futsal, Voleibol, Ginástica, 
Tênis de Mesa, Capoeira, 
Tae kwon do, Karatê, Jiu-
Jitsu, Ginástica Rítmica,   
Dance,  Skate, Hip- Hop, 
Cinema, Teatro, Música e 
Desenho Mangá. 

Endereço: Rua: Rio Trombetas  s/nº 

Complemento  CEP 83.322-280 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro De Cultura E Esporte Pedro Arizona 

1.1 - Sub-Núcleo: Ginásio Poliesportivo Perdizes 



Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Quadra Poliesportiva e 
Campo de Futebol. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futsal, Futebol de Campo 
Voleibol, Basquetebol, 
Ginástica, Tênis de Mesa, 
Handebol, , Capoeira, Tae 
kwon do, Karatê, Jiu-Jitsu, 
Ginástica Rítmica,  

Endereço: Rua: Crescêncio Batista, 952 – Jardim Cláudia 

Complemento:  CEP: 83.326-630 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro De Cultura E Esporte Pedro Arizona 

1.2 - Sub-Núcleo: Campo De Futebol Amocra 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Campo de Futebol. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol de Campo 

Endereço: Rua: Tiburcio Gomes de Oliveira, 217 - Atuba 

Complemento:  CEP: 83.326-195 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro De Cultura E Esporte Pedro Arizona 

1.1 - Sub-Núcleo: Campo De Futebol Jardim Cláudia 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Campo de Futebol. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol de Campo 

Endereço: Rua Japim, 1200 - Jardim Claudia 

Complemento:  CEP: 83.326-500 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro De Artes E Esportes Unificados 

1.2 - Sub-Núcleo: Campo De Futebol Weissópolis 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Campo de Futebol. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol de Campo 

Endereço: Rua: Rio Paranapanema s/nº 

Complemento:  CEP: 83.322-180 

Sub-Núcleo. 



1 - Núcleo: Centro De Artes E Esportes Unificados 

1.2 - Sub-Núcleo: Campo De Futebol Maria Antonieta 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Campo de Futebol. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol de Campo 

Endereço: Rua: Ataulfo Alves  s/nº 

Complemento:  CEP: 83.331- 130 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro Cultural Wanda Dos Santos Mallmann 

1.2 - Sub-Núcleo:  Centro De Convivência Do Idoso 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

 SALAS, MULTI - USO. 

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Artesanato, Violão, 
Pintura Em Tela, Coral 

Endereço: Rua: Guilherme Weiss nº  

Complemento:  CEP: 83.323 -200 

Sub-Núcleo. 

1 - Núcleo: Centro Cultural Wanda Dos Santos Mallmann 

1.2 - Sub-Núcleo: Centro Do Artesanato 

Inscritos:  
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Ateliês De Aula   

Município / UF: Pinhais / PR 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

 Artesanato Diversos: 
Marchetaria, Pintura, 
Escultura, Entalhe, ....   

Endereço:  Rua: Avenida Airton Senna da Silva 

Complemento:  CEP: 83.323-160 

 
17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos  
1 - Atividades Sistemáticas 
Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

Núcleo 1: Ginásio Poliesportivo Tancredo De Almeida Neves 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

Voleibol, 
Basquete, 
Tênis de 
Mesa 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

Voleibol, 
Basquete, 
Tênis de 
Mesa 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

  

Vespertino 
Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira 

Voleibol, 
Basquete 
Jiu-Jitusu 

Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira 

Voleibol, 
Basquete 
Jiu-Jitusu 

Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira 

Vôlei de 
Praia 

 



Noturno 

Karatê, 
Futsal, 
Handebol, 
Ginástica 

TaeKwon 
do, Futsal, 
Ginástica 
Rítmica  

Karatê, 
Futsal, 
Handebol, 
Ginástica 

TaeKwon 
do, Futsal, 
Ginástica 
Rítmica  

Karatê, 
Futsal, 
Handebol, 
Ginástica 

  

 

Núcleo 2 : Centro De Cultura E Esporte Pedro Arizona 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Artesanato  

Tênis de 
Mesa, 
Futebol de 
Campo, 
Violão 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Hip Hop  

Tênis de 
Mesa, 
Futebol de 
Campo, 
teatro 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Artesanato  

  

Vespertino 

Capoeira, 
Futebol de 
Campo, Hip 
Hop 

Jiu-Jítsu, 
Artesanato 

Capoeira, 
Futebol de 
Campo, 
Violão 

Jiu-Jítsu, 
Cinema 

 Capoeira, 
Futebol de 
Campo, 
desenho 
Artístico 

  

Noturno 
Karatê. Hip 
Hop 

TaeKwon do, 
Capoeira 
Teatro 

Karatê, 
dança de 
salão 

TaeKwon 
do, 
Capoeira 
Coral  

Karatê, 
dança de 
salão 

  

Sub-núcleo 1: Ginásio Poliesportivo Perdizes 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

Voleibol, 
Basquete, 
Tênis de 
Mesa 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

Voleibol, 
Basquete, 
Tênis de 
Mesa 

Futsal, 
Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica  

  

Vespertino 

Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira, 
Futebol de 
Campo 

Voleibol, 
Basquete 
Jiu-Jítsu 

Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira, 
Futebol de 
Campo 

Voleibol, 
Basquete 
Jiu-Jítsu 

Futsal, 
Voleibol, 
Capoeira, 
Futebol de 
Campo 

  

Noturno Futsal Futsal  Futsal Futsal Futsal   

Sub-núcleo 2: Campo De Futebol Amocra 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Vespertino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Noturno        

Sub-núcleo 3: Campo De Futebol Jardim Cláudia 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Vespertino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Noturno        

 
 



Núcleo 3: CEU - Centro De Artes E Esportes Unificados 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Futsal, 
Cinema 

Tênis de 
Mesa, Skate, 
Voleibol, 
Desenho 
Artístico 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Futsal, 
Artesanato 

Tênis de 
Mesa, 
Skate, 
Voleibol, 
Desenho 
Mangá 

Ginástica 
Rítmica, 
Ginástica, 
Futsal, 
Artesanato 

Teatro  

Vespertino 

Capoeira, 
Futsal, 
Desenho 
Artístico 

Jiu-Jítsu, 
Voleibol, 
Desenho 
Mangá 

Capoeira, 
Futsal, 
coral 

Jiu-Jítsu, 
Voleibol, 
Desenho 
Artistico 

 Capoeira, 
Futsal, 
Violão  

  

Noturno 
Karatê, 
Capoeira 
Teatro 

TaeKwon do, 
Ginástica 
Rítmica, 
Cinema  

Karatê, 
Tênis de 
Mesa, 
Coral 

TaeKwon 
do, 
Ginástica 
Rítmica, 
Violão 

Karatê, 
Capoeira, 
Cinema 

  

Sub-núcleo 1: Campo De Futebol Weissópolis 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Vespertino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo   

Noturno        

Sub-núcleo 2: Campo De Futebol Maria Antonieta 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Vespertino 
Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

Futebol de 
Campo 

  

Noturno        

 

Núcleo 4: Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino Violão Coral 
Desenho 
Artístico 

Artesanato 
Desenho 
Mangá 

Hip Hop  

Vespertino Violão 
Dança do 
Ventre 

Desenho 
Mangá 

Dança do 
Ventre 

Desenho 
Artístico 

Dança de 
Salão 

 

Noturno Violão Coral Teatro Hip Hop 
Dança de 
Salão 

  

Sub-núcleo 1: Centro de Convivência do idoso 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino Teatro 
Desenho 
Artístico 

Artesanato 
Desenho 
Artístico 

Artesanato   

Vespertino Teatro 
Desenho 
Artístico 

Artesanato 
Desenho 
Artístico 

Artesanato   

Noturno        



 
 

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos  
2 - Atividades Assistemáticas 
Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

Eventos de Núcleo 

1 Evento: COPA PINHAIS FUTSAL 
 Competição da modalidade de Futsal destina 
aos participantes do projeto como torneios 
internúcleos. 

2 
Evento: COPA PINHAIS FUTEBOL DE 
CAMPO 

Competição da modalidade de Futebol de Campo 
destina aos participantes do projeto como 
torneios internúcleos..  

3 
Evento: SEMANA DE JOGOS DA 
GINÁSTICA 

Disponibilizar para as alunas de ginástica a 
participação em jogos pré-desportivos, 
estimulando a prática esportiva, como fator de 
promoção a saúde e de bem estar, resgatando a 
auto-estima para melhor convívio social e 
integração entre as alunas. 

4 Evento: COPA PINHAIS KARATÊ 
Competição da modalidade de Karatê destinada 
aos participantes da modalidade nos núcleos 
oferecidos pela Prefeitura. 

5 Evento: COPA PINHAIS TAE KWON DO 
Competição da modalidade de Tae Kwon Do 
destinada aos participantes da modalidade nos 
núcleos oferecidos pela Prefeitura. 

6 
Evento: FESTIVAL DE CORRIDA  INFANTIL 
DE PINHAIS 

Competição da modalidade de Atletismo (corrida 
de rua) destinada aos participantes da 
modalidade nos núcleos oferecidos pela 
Prefeitura. 

7 Evento: JOGOS ESCOLARES DE PINHAIS 

Competição destinada aos estudantes do 
município de Pinhais em diversas modalidades 
servindo de seletiva para os Jogos Escolares 
Estaduais junto com os núcleos do PELC. 

8 Evento: COLÔNIA DE FÉRIAS 
Proporcionar aos alunos dos núcleos nas férias 
escolares, atividades esportivas, recreativas e 
culturais, nos meses de julho e janeiro. 

9 Evento: FESTIVAL DE GINÁSTICA RITMICA 
Competição da modalidade de Ginástica Rítmica 
destinada às participantes da modalidade nos 
núcleos oferecidos pela Prefeitura. 

10 Evento: OLIMPÍADAS INTER NÚCLEOS 

Festival destinado aos participantes de todos os 
núcleos oferecidos pela Prefeitura Municipal com 
competições nas diversas modalidades ofertadas 
nos núcleos. 

11 Evento: SEMANA DA CRIANÇA 
Oferecer ao público infantil, atividades esportivas, 
recreativas e de lazer, na semana que antecede 
ao dia da criança. 

12 Evento: TORNEIO DE TRUCO 

Ofertar a comunidade, uma competição dessa 
modalidade, com o apoio da Federação 
Paranaense, divulgando o esporte, promovendo 
uma integração entre os participantes, formando 
novos talentos para representar o município em 
competições oficiais. 

13 Evento: PASSEIO CICLÍSTICO 

Oferecer a comunidade, e participantes dos 
núcleos, passeios ciclísticos promovendo e 
divulgando o uso da bicicleta, como meio de 
transporte alternativo e melhorando a qualidade 
de vida da população. 

14 Evento: FESTIVAL  DE CINEMA 
Festival de Cinema consiste em divulgar os 
trabalhos realizados nas oficinas de cinema e 
oportunizar outros trabalhos de outras regiões a 



participar do evento difundindo a linguagem da 
sétima arte. Os trabalhos passam por um 
processo de seleção antes de serem exibidos na 
tela. 

15 Evento: MOSTRA  DE DANÇA 

É um evento onde abrange todas as 
modalidades da área da dança, desde o clássico 
até o hip hop.  Este evento é composto por 
alunos das oficinas desenvolvidas na cidade 
através da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer/Departamento de Cultura e também de 
outras cidades com apresentações, exposições, 
oficinas e work shop. 

16 Evento: FEIRA  CULTURAL  DO LIVRO 

Este  evento fomenta o interesse pela leitura 
através de inúmeras atrações como:  espetáculos 
teatrais, música, contação de histórias, oficinas 
literária, exposições de trabalhos correlacionados 
à leitura, venda de livros, lançamentos de livros, 
noite de autógrafo, expositores das editoras, 
brinquedos temáticos e outros. Este evento reúne 
de 4 a 6 mil pessoas de todas as idades. 

17 Evento: MOSTRA DE CORAIS 

Este evento reúne aproximadamente 500 a 800 
vozes. Pessoas de todas as idades e todos os 
gêneros musicais se reúnem para mostrar o 
potencial que a música oferece.  Os trabalhos 
desenvolvidos em nossos pólos culturais são 
exibidos neste evento somando com outros 
corais de outras regiões formando um grande 
espetáculo de dois ou três dias de apresentação. 

18 Evento: FESTIVAL  DE TEATRO 

O FETAEPI, Festival de Teatro Amador Estudantil 
de Pinhais reúne mais de 300 atores, técnicos e 
diretores na apresentação desse grande evento. 
São aproximadamente quinze dias de 
apresentações nos períodos da manhã, tarde e 
noite abrangendo todos os gêneros da arte de 
interpretar.  Esses grupos são oriundos de 
escolas, colégios, grupos amadores 
independentes e mostra paralela. A Mostra 
Paralela são espetáculos produzidos através das 
oficinas oferecidas pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer/Departamento de Cultura.  

19 
Evento: MOSTRA  DE  FANFARRAS E 
BANDAS 

Evento correlacionado à Banda Municipal com 
apresentações de bandas de concerto, marcial e 
demais denominações que compõem esse 
evento com diversos gêneros musicais.  Mais de 
500 músicos desfilam e mostra seus talentos 
através música que encanta a platéia. Esse 
evento é composto por bandas e fanfarras de 
diversas regiões do Estado demonstrando sua 
arte e criatividade. 

20 Evento: FESTIVAL DE DANÇA DE RUA 

A Mostra de Dança de  Rua está inserida na 
Mostra de Dança que ocorre anualmente na 
cidade, onde tem sua exclusividade nas 
apresentações reunindo diversos grupos de 
todas as regiões e entidades com oficinas e 
palestras do gênero. 

 

Eventos Sociais 

1 Evento: ARTE  PARA O POVO 
Arte para o Povo é uma série de programações 
envolvendo a dança, música, teatro, exposições 



e exibições de filmes durante a semana e finais 
de semana.  É uma forma de divulgar a arte 
produzida em nossa cidade e ao mesmo tempo 
formar platéia. 

2 Evento: ESPAÇO COMUNIDADE 

Projeto voltado a população em geral realizado 
mensalmente em um bairro do município onde 
são ofertadas todas as modalidades esportivas, 
lazer e culturais, onde existe apresentações de 
artes marciais, dança, futebol, vôlei, sendo estas 
atividades com pessoal dos projetos e também 
da população. 

3 Evento: ESPAÇO COMUNIDADE 

Projeto voltado a população em geral realizado 
mensalmente em um bairro do município onde 
são ofertadas todas as modalidades esportivas, 
lazer e culturais, onde existe apresentações de 
artes marciais, dança, futebol, vôlei, sendo estas 
atividades com pessoal dos projetos e também 
da população. 

4 Evento: FESTA JUNINA MELHOR IDADE 

Atividade tradicional que acontece no Brasil todo 
onde focamos o pessoal da melhor idade que 
ainda sentem a raiz do que é uma quadrilha, 
fantasias todas no seu jeito típico. 

5 Evento: SEMANA  CULTURA L 

Realizado todo mês de dezembro onde é reunido 
em um espaço da prefeitura como forma de 
prestação de contas a comunidade de tudo que é 
realizados pelo departamento de cultura 

6 Evento: ARTE  PARA O POVO 

Arte para o Povo é uma série de programações 
envolvendo a dança, música, teatro, exposições 
e exibições de filmes durante a semana e finais 
de semana.  É uma forma de divulgar a arte 
produzida em nossa cidade e ao mesmo tempo 
formar platéia, onde hoje contamos com um 
convenio com a programadora Brasil para 
apresentação de filmes nacionais direcionados a 
cada público. 

 

Eventos do Programa 

1 Evento: LANÇAMENTO DO PROGRAMA 

Devemos chamar à sociedade onde 
apresentaremos todas as atividades que serão 
desenvolvidas no projeto e também as que não 
são contempladas para podermos demonstrar 
que existem projetos voltados a população com 
investimentos federais. 

2 Evento: OLIMPÍADAS INTER NÚCLEOS 

Será feito uma competição agregando as 
atividades que possar haver  concorrência e 
também outras atividades como apresentações 
culturais. 

3 Evento: OLIMPÍADAS INTER NÚCLEOS 

Será feito uma competição agregando as 
atividades que possar haver  concorrência e 
também outras atividades como apresentações 
culturais. 

 

19 – Inscrição dos participantes.  

Ocorrerá através de cadastro único existente hoje chamado Escola do esporte, tendo todos os dados do 
participante, também nos locais dos núcleos em datas e períodos específicos em horários a definir, com 
previsão de 30 dias de antecedência ao início das atividades 

20 - Divulgação do Programa.  



As divulgações das atividades esportivas, culturais e recreativas relacionadas no Projeto, serão 
realizados através de faixas, banners, folders e cartazes. Esses materiais serão afixados e distribuídos 
em todas as unidades de atendimento da Prefeitura Municipal de Pinhais, bem como no comércio local, 
nos ônibus que circulam na região, nas igrejas, nas organizações não governamentais que desenvolvem 
seus projetos no município, nas escolas localizadas na cidade, entre outros. 
Outra forma de divulgação utilizada pela Prefeitura é no próprio site do município, o qual é atualizado 
diariamente, além da divulgação no jornal Agora Paraná – Diário Oficial do Município. Além da divulgação 
nas redes sociais: facebook, blogs e rádios locais 

 
21 – Sistema de Formação  
 
 
1- Formação dos Agentes Sociais do PELC  
 
A formação dos agentes será em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),que   
deve, obrigatoriamente, ser realizada de forma modular, garantindo:  
 
I – Módulo Introdutório I – Realizado até quatro meses antes do início do convênio (Carga Horária: 24 
horas) após os agentes selecionados. 
  
A concepção metodológica a ser aplicada deve ter como inspiração os pressupostos da  Educação 
Popular: Estudo da Realidade, Organização do Conhecimento e Aplicação do  Conhecimento.  
 
Objetivos do Módulo Introdutório I:  
 
. Conhecer e refletir sobre a realidade local (comunidade, cidade e região);  
. Apresentar os princípios, as diretrizes, os objetivos e operacionalização do PELC aos agentes 
envolvidos; 
. Socializar o Planejamento Pedagógico do convênio aprovado pelo Ministério do  Esporte;  
. Oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos sobre concepção, diretrizes e  objetivos do 
Programa, bem como instrumentos e possibilidades didático- metodológicas;  
. Destacar os princípios para o planejamento participativo com vistas a subsidiar a  construção do projeto 
político-pedagógico do convênio do PELC;  
. Planejar as ações sistemáticas e assistemáticas do convênio, delineando a grade  horária dos núcleos, 
observadas as cargas horárias dos agentes sociais e as  diretrizes que prevêem atividades diversificadas 
e em diversos turno;  
. Temas a serem abordados: Importância do lazer e do esporte, articulados às demais  políticas sociais 
para a garantia dos direitos humanos. Conceitos e relações entre  cultura, educação, trabalho e lazer 
como dimensões fundamentais na vida das pessoas.  
Planejamento participativo no PELC: Desafio para a consolidação da política pública de  lazer onde os 
sujeitos são protagonistas.  
  
Carga horária: 24 horas que será r organizada de acordo com a realidade local, sendo indispensável a 
presença de todos os atores . Gestores, entidade de controle social, coordenadores e agentes. Com 
100% de assiduidade.   
 
II – Módulo Introdutório II – Realizará no 8º mês do convênio (4º mês de pleno desenvolvimento das 
atividades)  
 
Este módulo será desenvolvido por Formadores do PELC, seguindo os objetivos, diretrizes e a 
metodologia do Programa e os dados sobre a realidade local e desafios vistos no Módulo Introdutório I.  
 
A concepção metodológica aplicada deve ter como inspiração os pressupostos da Educação Popular: 
Estudo da realidade, Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento.  
 
A carga horária de 24 horas deve ser organizada de acordo com a realidade local, sendo indispensável a 
presença de todos os atores . gestores, entidade de controle social,  coordenadores e agentes  com 100% 
de assiduidade. A programação deve seguir as  orientações de conteúdos, metodologia e materiais 
didáticos do Programa. A participação  inferior a 70% dos participantes deve ser suspensa e remarcada. 
Será feito controle de  freqüência durante a programação do evento o que condicionará ao recebimento 



do certificado  
Do módulo referido.  
 
 Objetivos do Módulo Introdutório II:  
 
. Aprofundar conceitos, diretrizes, princípios e objetivos;  
. Acompanhar o desenvolvimento das atividades sistemáticas programadas no  Planejamento Pedagógico 
aprovado pelo Ministério do Esporte;  
. Acompanhar o desenvolvimento das atividades assistemáticas  planejadas;  
. Reforçar o planejamento participativo com vistas a subsidiar a construção do  projeto político-pedagógico 
do convênio do PELC;  
. Destacar o papel do animador cultural como agente de inclusão e transformação  social  
 
III – Formação em serviço  
Formação continuada: reuniões mensais, para: planejamento, avaliação (monitoramento), troca de 
experiências, estudos e palestras, em cada um dos núcleos com organização. 
 
IV – Módulos de Avaliação:  
 
Constituem os módulos de avaliação:  
Módulos de Avaliação I e II (AV I e AVI II), realizados no decorrer do processo:  
  
AV I - deve ocorrer no 14º mês do convênio, 10º mês de pleno desenvolvimento das atividades;  
AV II – deve ocorrer no 24º mês do convênio, 20º mês de pleno desenvolvimento das atividades. Ambos 
os módulos serão desenvolvidos por formadores do PELC e terão, cada um, 16 horas de duração. 

 
22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade propon ente  . 

As oficinas serão monitoradas e avaliadas no decorrer do seu desenvolvimento, com todos os envolvidos 
no projeto, sob responsabilidade do coordenador geral, o qual deverá repassar todas as informações ao 
coordenador técnico, a quem compete repassá-las ao Ministério. 
 Essas avaliações terão como instrumentos o preenchimento de formulários, fichas, além das reuniões que 
serão realizadas quinzenalmente. Ainda serão feitos relatórios de acompanhamento, conforme modelo 
enviado pelo Ministério e ao final do ano letivo será feita uma avaliação geral das atividades, a qual 
permitirá a percepção de todo o processo, suas falhas e possibilidades de correção, buscando sempre 
imprimir maior qualidade nos serviços prestados à população 
23 – Municipalização  

Para continuidade das ações esta previsto no Planejamento das ações da Própria Secretaria, bem como a 
previsão orçamentária para desenvolvimento das ações após término do referido projeto. 

 


