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Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio Esporte e Lazer na 

Cidade para o município de Quarto Centenário – Paraná. 
 

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: Quarto Centenário Habitantes: 4.856 

 

3 - Identificação da Entidade Proponente 

Dirigente: Osvaldo Ishikawa 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) pm@quartocentenario.pr.gov.br 

CPF Dirigente: 090.295.329-04 

RG Dirigente: 700.540 Órgão Expedidor: SSP/PR 

 

4 - Responsável Técnico pelo Projeto 

Responsável: Alice Miyuki Miyashita 

UF: PR 

Município: Quarto Centenário 

Endereço: Avenida Paraná – 768 

Complemento:  CEP: 87.365-000 

DDD (Telefone): (44) 3546-1176 Telefone: 3546-1176 

DDD (Fax): (44) Fax: 3546-1176 

DDD (Cel): (44) Celular: 9817-8678 

E-mail: 
(Informe apenas um) secel@quartocentenario.pr.gov.br 

 

5 - Entidade de Controle Social 

Entidade: Conselho Municipal da Assistência Social 

UF: Paraná 

Município: Quarto Centenário 

Endereço: Avenida Raposo Tavares 594 

Complemento:  CEP: 87.365-000 

DDD(Telefone): (44)  Telefone: 3546-1802 

DDD(Fax): (44) Fax: 3546-1109 

DDD(Cel): (44) Celular: 9865-1469 

E-mail: 
(Informe apenas um) 

seaso@quartocentenario.pr.gov.br 
 

Dirigente/Representante: Aparecida Reberti Dalacqua 
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6 - Histórico da Entidade Proponente 

A Prefeitura Municipal de Quarto Centenário, através do Departamento de Esportes realiza ações na 
área esportiva que envolvem cerca de 700 (setecentas) pessoas de diversas faixas etárias. 
São realizados anualmente dois campeonatos de futsal nas categorias adulto e de base, dois 
campeonatos de futebol suíço na categoria adulto, com duração de cerca de três meses onde os 
primeiros colocados são premiados com troféu, medalhas, premiação em dinheiro e destaque para os 
melhores da competição.  
Os jogos de rua, tradicional e bastante prestigiado no Município, acontecem no período de férias 
escolares, na praça central com diversas modalidades esportivas que permitem a participação de 
crianças, jovens, adolescentes e adultos em atividades de sua preferência.  
O Município desenvolve um projeto chamado “Terceira Idade em Atividade”, cujas atividades 
acontecem quatro vezes por semana, sendo duas vezes na sede do Município e duas vezes no 
distrito de Bandeirantes do Oeste, onde os idosos realizam atividades físicas, recebem alimentação 
após a realização das atividades e fazem o controle de pressão arterial. 
Existe ainda o projeto de capoeira “Formando Cidadãos no Toque do Berimbau”, que atende crianças 
e adolescentes, onde, pela prática da capoeira é oportunizada a inclusão social, disciplina e 
habilidades motoras. As aulas acontecem quatro vezes por semana, sendo duas vezes na sede do 
Município e duas vezes no Distrito de Bandeirantes do Oeste em horário contra turno ao horário de 
aula dos alunos atendidos. 
Para que as atividades sejam realizadas, o Departamento de Esportes conta com uma equipe de 
cinco funcionários que além das ações acima citadas, são ainda responsáveis pelo desenvolvimento 
de atividades físicas com os alunos da Rede Municipal de Ensino, abrangendo alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 
O calendário das atividades segue o calendário escolar e há a parceria entre as Secretarias da 
Educação, Saúde e Ação Social. 
Além das ações acima descritas, o Município através do Departamento de Esportes ainda participa de 
competições regionais como Copa Tribuna de Futsal nas categorias mirim, infantil, juvenil e feminino e 
em competições estaduais como os Jogos Colegiais, Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná. 
 

7 - Características da Localidade 

O município de Quarto Centenário conta com uma população de 4.856 pessoas de acordo com o 
censo demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010. Desta população 1.335 alunos estão 
matriculados nas redes municipal e estadual de ensino que conta com 02 escolas municipais, dois 
colégios estaduais e 01 centro municipal de educação infantil.  
A grande maioria da população é formada por pessoas de baixo poder aquisitivo, o IDH no município 
é de 0,7 e o IDEB medido em 2009 ficou em 4,1 sendo que o resultado obtido, considerado baixo para 
a região se deu devido ao grande número de reprovas na rede municipal em decorrência do número 
de alunos que anualmente migram para outras regiões do país com suas famílias em busca de 
trabalhos temporários, e quando estes alunos retornam ao município encontram-se com déficit de 
aprendizagem muito grande o que contribui para o alto índice de reprovas.  
A economia do município é basicamente agrícola e não contamos com grandes indústrias para 
impedir que a população tenha que se ausentar do município em alguns períodos do ano. Por esta 
razão contamos com um número considerável de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social e que não encontram uma ocupação no período contra turno ao de sua 
escolarização o que acarreta um grande problema social ao município uma vez que o número de 
ocorrências envolvendo crianças e adolescentes é considerável o que torna urgente a aplicação de 
programas para livrar essa parcela da população da ociosidade.  
 
 

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

Implantação de um núcleo de Esporte Recreativo e Lazer - Todas as Idades, no município de Quarto 
Centenário, visando ampliar ações de democratização do acesso ao conhecimento e prática de 
esporte e lazer, considerando direitos sociais de todos os cidadãos, assim como fomentar ações 
integradas com as demais políticas públicas, com vistas à promoção de inclusão social e do 
desenvolvimento humano. 
 

9 – Objetivos Específicos  
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- Contribuir com o processo de inclusão educacional e social; 
- erradicar o tempo de exposição de crianças, adolescentes e jovens a situação de risco social; 
- democratizar o acesso ao esporte e ao lazer para as diferentes faixas etárias da população; 
- fomentar e difundir a cultura local; 
- integrar os diferentes setores do poder público e da sociedade em torno de um objetivo comum. 
 
 

10 - Justificativa 

Quarto Centenário é um município de pequeno porte, com população estimada em 4.856 habitantes. 
A economia do Município é quase que exclusivamente agrícola o que leva muitas famílias a terem sua 
renda baseada no trabalho no campo exercendo suas atividades como diaristas, atividades estas que 
tem diminuído nos últimos tempos, motivadas pelo avanço tecnológico no meio rural, o que obriga 
muitas famílias a migrarem para outro Estado em busca de trabalho, mas também tem levado várias 
famílias a dependerem da ajuda do poder público, fazendo dos programas sociais o único meio de 
subsistência.  
Em relação ao nível social dos habitantes, dados fornecidos pelo Departamento Social do Município 
dão conta de que 355 famílias se encontram inscritos no programa bolsa família, 50 famílias são 
usuárias de outros programas sociais que englobam: distribuição de cestas básicas, documentação, 
auxílio funeral etc. e aproximadamente 110 crianças cadastradas no programa “Leite das Crianças” 
desenvolvido pelo governo do Estado do Paraná.  
A falta de atividades complementares tem levado crianças e adolescentes à situação de 
vulnerabilidade social, acarretando em um número considerável deste público atendidos pelo 
Conselho Tutelar, com registro de pequenos furtos, atos de vandalismo, ameaças, porte de armas de 
fogo, brigas, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas com casos de internação, além do 
alto índice de gravidez na adolescência, cujos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
indicam que 39% das gestantes do Município são adolescentes entre 14 e 16 anos. 
Na área de educação o Município conta com duas Escolas Municipais e dois Colégios Estaduais (que 
funcionam com dualidade administrativa) e um Centro de Educação Infantil cujas vagas não dão conta 
de atender a demanda. No total são 1.335 alunos matriculados. Na saúde conta-se com duas 
unidades de atendimento sendo uma na sede e outra no distrito. Para atividades de lazer contamos 
com um Ginásio de Esportes localizado na sede do Município, onde são desenvolvidas atividades de 
capoeira e futebol de salão, um campo de futebol e um centro cultural. 
As práticas sociais comuns no Município acontecem de forma esporádica, dando-se pela festa de 
aniversário do Município que acontece sempre no mês de abril e festas juninas promovidas pelas 
escolas. Os demais encontros realizados pelos jovens se dão em uma pequena praça onde os mesmo 
se reúnem para tomarem tererê (um tipo de chimarrão gelado), momento em que muitos aproveitam 
para ingerirem bebidas alcoólicas.  
O IDH no município é de 0,7 e o IDEB medido em 2009 ficou em 4,1, resultado considerado baixo 
para a região, conseqüência do alto índice de reprovação. 
Percebe-se que as crianças e adolescentes entre 06 (seis) a 15 (quinze) anos, provindas de famílias 
de baixa renda não possuem expectativas de vida, assim não se dedicam aos estudos ocasionado em 
baixa freqüência escolar, precisando muitas vezes da intervenção do Conselho Tutelar através da 
ficha do FICA, o que também contribui para o índice de reprovação escolar. Essas crianças e 
adolescentes não buscam ainda formas de crescimento pessoal, os mesmos ocupam o tempo ocioso 
em atividades vagas como: andar pelas ruas e danificarem patrimônios públicos e particulares. 
Embora não apresentem muito interesse por algumas atividades, a área dos esportes é o que tem 
despertado mais a atenção desse público, porém como são poucas as alternativas (futebol, capoeira), 
sente-se a necessidade de ampliar esse atendimento de forma a ofertar maior diversidade nessas 
atividades e buscar o maior número de atendimentos, fazendo com os problemas sociais no município 
diminuam gradativamente através do envolvimento do público alvo do projeto, objetivando se chegar 
ao índice zero de incidentes envolvendo as faixas etárias beneficiárias do programa bem como 
oportunizar a democratização do acesso aos conhecimentos e práticas do esporte e lazer a indivíduos 
de diferentes faixas etárias, tendo em vista que, na maioria das vezes cidadãos de determinadas 
faixas etárias não são público alvo das políticas públicas a nível municipal. 
 

11 - Cadastro de Entidade Parceiras  

1 - Entidade: Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Responsável: Alice Miyuki Miyashita 
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Atribuições: 
Cessão funcionários do Departamento de Esportes para auxiliar a 
equipe do Projeto e total suporte técnico e administrativo para as 
atividades do mesmo. 

DDD: (44) Telefone: 3546-1176 

 

2 - Entidade: Secretaria Municipal da Ação Social 

Responsável: Rosmeide Segalla Ishikawa 

Atribuições: 
Cessão de profissionais como Assistente Social e Psicólogo para 
atendimentos aos envolvidos no programa e participação em atividades 
assistemáticas do programa. 

DDD: (44) Telefone: 3546-1802 

 

3 - Entidade: Secretaria Municipal da Saúde 

Responsável: Aline Lino Carlis 

Atribuições: Cessão de profissionais como médicos, fisioterapeuta e enfermeiros 
para auxílio em atividades assistemáticas do programa.  

DDD: (44) Telefone: 3546-1107 

 

12 - Quadro Resumo do Pleito 

Nº de Núcleos: 01 

Valor Solicitado: 161.386,85 Valor da 
Contrapartida: 6.724,45 Total: 168.111,30 

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 

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 200 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 150 

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. 

- 

Nº Total de Inscritos:  

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 
sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 20 

 

14 - Equipe de Trabalho 

Nº de Pessoas a serem Contratadas 08 

Nº de Pessoas da Contrapartida 10 

Total de Pessoas na Equipe 18 

 

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação  

A contratação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento do projeto se dará por meio de 
teste seletivo organizado pela Proponente, a contratação será através de contrato de trabalho que 
seguirá todas as orientações constantes das Diretrizes do PELC.  
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16 - Núcleos e Subnúcleos 

 
1 – Nome do Núcleo Núcleo Esporte e Lazer em Quarto Centenário 

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

400 
Espaços que 
poderão ser 
utilizados: 

Projeto Cidadãos do Futuro 
Ginásio de Esportes 
Estádio Municipal 
Quadra Esportiva 
Salão Paroquial 
Praça 

Município / UF: Quarto Centenário – PR. 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), 
que serão 
desenvolvida
s: 

Caminhada 
Música 
Artesanato 
Danças 
Esporte recreativo 
Projeção de filmes 
Basquete 
Handebol 
Ginástica 

Endereço: Rua Bueno da Silva - 44 

Complemento  CEP 87.365-000 

 
17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos 
Atividades Sistemáticas 

1 - Atividade: Caminhada, ginástica e esportes recreativos 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira   
Dia da Semana: 

 Sábado   Domingo 

Local: Estádio Municipal Carlos Apoloni e Praça central 

 

Atividades 

2 - Atividade: Música, dança e projeção de filmes 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira   
Dia da Semana: 

 Sábado    Domingo 

Local: Centro Cultural José Apoloni e Salão Paroquial 

 

Atividades 

3 - Atividade: Artesanato 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira   
Dia da Semana: 

 Sábado    Domingo 

Local: Projeto Cidadãos do Futuro e Salão Paoquial 

 

Atividades 
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4 - Atividade: Basquete e handebol 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira   
Dia da Semana: 

 Sábado    Domingo 

Local: Ginásio de Esportes Severino Gomes 

 
18- Ações de Funcionamento dos Núcleos 
2 - Atividades Assistemáticas 
    Descrição dos Eventos 

1 – Lançamento do Programa 

2 – Gincana Cultural 

3 – Gincana Esportiva 

4 – Jogos de Rua 

5 – Passeio ciclístico 

6 – Gincana Cultural 

7 – Gincana Esportiva 

8 – Jogos de Rua 

9 – Passeio Ciclístico 

10 – Passeata esportiva 

11 – Festival de dança 

12 – Torneio esportivo 

13 – Mostra artística 

14 – Encerramento do Programa 

 

19 – Inscrição dos participantes 

O processo de inscrição dos participantes do programa será iniciado em 22/10/2012, início da 
vigência do programa, tendo como local a Secretaria Municipal da Educação que disponibilizará um 
funcionário exclusivamente para realizar as inscrições. Será feita uma triagem de crianças, jovens, 
adolescentes e adultos de acordo com a previsão de atendimento do público-alvo, dando-se 
prioridade aqueles indivíduos que se encontram em risco social e aqueles que possuem menor 
oportunidade de acesso ao esporte recreativo a ao lazer. Tal triagem será realizada por uma equipe 
de profissionais da Secretaria Municipal da Educação, Assistência Social e Conselho Tutelar, visando 
selecionar de maneira coerente aqueles que irão participar das atividades do programa. Assim que a 
seleção for realizada acontecerá uma reunião com os pais e/ou responsáveis por cada participante, a 
fim de se esclarecer sobre o funcionamento do projeto e para que os mesmos sejam conscientizados 
da importância da participação da família neste programa. Ainda será solicitado que todos assinem 
um termo de compromisso onde estará evidenciado o compromisso que cada parte deverá assumir 
para que o objetivo final seja plenamente alcançado.  
Os participantes serão inscritos através de uma ficha criada pela entidade proponente onde contará 
todas as informações sobre o inscrito no programa que deverá ter consentimento dos pais ou 
responsáveis pelo inscrito.  
 

20 - Divulgação do Programa 

A divulgação do Projeto Esporte e Lazer da Cidade em Quarto Centenário se dará de forma ampla, 
fazendo-se uso da imprensa escrita e falada e através de reuniões com os diversos segmentos da 
sociedade para que as ações do projeto sejam entendidas por todos os envolvidos, fazendo com que 
todos conheçam a extensão do projeto e seus benefícios à população bem como os resultados que 
serão obtidos ao longo do projeto.  
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21 - Formação Continuada 

Módulo Introdutório – Nesta etapa de formação, os envolvidos no projeto terão conhecimento sobre a 
realidade local, sobre o perfil dos inscritos, conhecerão a metodologia do Programa e seus objetivos, 
bem como darão início ao processo de planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Todos os 
agentes e coordenadores pré-selecionados participarão da formação, sendo a participação um pré-
requisito para que aconteça a contratação, bem como os gestores da entidade de controle social.  
 
Módulo de Formação em Serviço   
Nesta etapa, serão realizados grupos de estudo, sob a coordenação de um professor pedagogo do 
Município, sobre o módulo para aprofundamento de temas e troca de experiências e conhecimentos 
entres os participantes. Os conteúdos abordados serão os constantes no documento Diretrizes do 
PELC e os agentes e demais envolvidos participarão de palestras com temas que os auxilie no 
desenvolvimento das atividades previstas para o projeto de modo que os objetivos sejam alcançados 
em sua totalidade. 
Os encontros acontecerão quinzenalmente às sextas-feiras, no período vespertino. 
 
Módulo de Avaliação I – Acontecerá no 11º mês de convênio, 7º mês de pleno funcionamento do 
núcleo com carga horária de 16 horas sendo desenvolvido por formadores do PELC. 
 
Módulo de Avaliação II – Acontecerá no 17º mês de convênio, 13º mês de pleno funcionamento do 
núcleo com carga horária de 16 horas sendo desenvolvido por formadores do PELC. 
 
 

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente  

O acompanhamento das ações do programa será realizado conforme as Diretrizes do PELC, através 
do preenchimento e envio a SNELIS, de relatório de acompanhamento e execução e enviado no 4º, 9º 
e 14º mês de execução, além do relatório de cumprimento do objeto, bem como os relatórios da 
entidade de controle social e das formações que deverão integrar os relatórios. 
Além disso a entidade conveniada designará um servidor que fará visitas in loco periodicamente e 
realizará reuniões com a equipe do projeto objetivando a avaliação das ações, acompanhamento da 
freqüência dos inscritos e registro e divulgação de todas as atividades desenvolvidas.  
 

23 – Auto Gestão 

A entidade conveniada se compromete a dar continuidade às ações do programa, seguindo todas as 
diretrizes do mesmo, tendo em vista o objetivo de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer para as 
diversas faixas etárias da população, incluindo as pessoas portadoras de deficiência, compromisso 
que deve nortear as ações do governo a nível municipal. Para tanto serão utilizados recursos do 
orçamento municipal destinados ao esporte para dar suporte às atividades. 
 
24 – Programa Pintando a Liberdade 
(Itens do Pintando a Liberdade) 

Itens Quantidade 

BANDEIRA NACIONAL 02 

BOLAS DE VÔLEI - 

BOLAS DE BASQUETE 20 

BOLAS DE HANDEBOL 20 

BOLAS DE FUTSAL - 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO - 

REDES - VÔLEI - 

REDES - FUTEBOL - 

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 02 

REDES PARA BASQUETE 02 
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CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 24 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 1200 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 
PARTICIPANTES 816 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 
PARTICIPANTES 408 

JOGOS DE XADREZ 20 

JOGOS DE DOMINÓ 20 

 

 


