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1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADORA: Gilmar Tondin e Silvana Regina Echer 

ENTIDADE:   
Prefeitura Municipal de Canoas 

MUNICÍPIO:                                                                                Canoas 

UF: RS 

NÚMERO DO CONVÊNIO: 750927/2010 

PROJETO: (  ) PELC TODAS AS IDADES 

(  ) PELC VIDA SAUDÁVEL 

( x ) PELC PRONASCI 

CONSIDERAÇÕES: __________________________________________ 

(INDÍGENA, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS, PRESÍDIOS, ETC.) 

 

MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

(  ) AVALIAÇÃO I 

( x ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO: 30 de novembro e 01 de dezembro de 2012 

LOCAL: Dia 30/11 – Auditório do Arquivo Histórico Municipal 

Dia 01/12 – E.M.E.F. Guajuviras I 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 60 participantes 

REPRESENTANTES DA 

ENTIDADE DE CONTROLE 

SOCIAL:  

NOME DA ENTIDADE: Sociedade Cultural Beneficente Rui Barbosa 

NOME(s) do(s) REPRESENTANTE(S): César Augusto da Silveira 

 



2 - OBJETIVOS: 
 
- Refletir sobre questões pedagógicas e operacionais referentes ao impacto das ações 
desenvolvidas no PELC/PRONASCI, relacionando os princípios, diretrizes e objetivo do 
Programa, avaliando as dificuldades e verificando que soluções foram encontradas; 
 
- Proporcionar a socialização das experiências, avaliando coletivamente, tendo em vista as 
finalidades do trabalho educativo estabelecidos pelo PELC/PRONASCI; 
 
- Estimular a integração e a socialização das diferentes experiências vivenciadas ao longo 
do processo de implementação e execução do programa; 
 
- Sistematizar os dados extraídos das atividades sistemáticas e dos eventos do 
PELC/PRONASCI como instrumentos para avaliação do desempenho do programa, 
contribuindo assim, para a melhoria do programa. 
 
 

3 - METODOLOGIA: 
- Reunião com os coordenadores geral e de núcleo 
- Relatos de Experiências 
- Visita técnica nas oficinas 
- Exposição dialogada e com apresentação de vídeo 
- Dinâmicas  

 
 
4 - PROGRAMAÇÃO: 

 

Dia 30 de novembro de 2012 – sexta-feira 

 
08h30 às 09h45 
- Reunião com coordenação geral e núcleos  
 
09h45 às 10h00 – Intervalo/Lanche 
 
10h00 às 12h00 
- Abertura oficial com presença de autoridades, representantes da prefeitura, das entidades 
parceiras, agentes e beneficiados 
-  Apresentação artística de alguns beneficiados do programa 
- Relação do que foi planejado no projeto básico e do que foi executado no 
PELC/PRONASCI, apresentado pela coordenação geral 
-  Apresentação da atuação da entidade de controle social e do grupo gestor  
 
12h00 às 13h30 – Intervalo/Almoço 
 
13h30 às 17h00 
- Mesas de relatos de experiências e impactos nos beneficiados das oficinas do 
PELC/PRONASCI: 
-síntese do trabalho desenvolvido no núcleo apresentado pela coordenação de núcleo 
Obs.:  
- As apresentações deverão ser em PowerPoint 
- É importante a presença e fala de beneficiados  
- São bem vindas apresentações de fotos e vídeos das oficinas 
 



17h00 às 17h30 – Intervalo/Lanche 
 
17h30 às 21h 
- Visita as oficinas desenvolvidas nos núcleos da cidade, bem como momento junto aos 
beneficiados – avaliação da comunidade.  
 

Dia 01 de dezembro de 2012 – sábado 

 
08h00 às 08h30 
Dinâmica: “Antes e depois” 
 
08h30 às 10h00 
- Construção do cartaz em grupo por núcleo: Linha do tempo - “Marcas que se foram...”  
- Reflexão 
 
09h30 às 10h15 – Intervalo/Lanche 
 
10h15 às 11h00- Dinâmica: “Que bom! Que tal! Que pena!” - Avaliação dos limites e 
avanços na experiência vivida e os passos para continuidade em Esteio, tendo em vista o 
módulo de avaliação I 
- Socialização no grupo 
 
11h00 às 11h30 
- Reflexão do vídeo: “Quem mexeu no meu queijo?” – Dr. Spencer Johnson 
- Debate 
 
11h30 às 12h00 
- Dinâmica: Segredo 
 
12h00 às 12h30 
- Aplicação dos instrumentos de avaliação do módulo AV 2 
- Dinâmica de encerramento: “Balão mensageiro” 
 
12h30 às 14h00 – Almoço de Confraternização/Encerramento 
 
 

5 - BIBLIOGRAFIA: 
 
Referência: 
- Sistema de monitoramento & avaliação dos programas Esporte e Lazer da Cidade e 
Segundo Tempo do Ministério do Esporte / Eustáquia Salvadora de Sousa...[et al.]. Belo 
Horizonte: O Lutador, 2010. 
- Demo, Pedro – Avaliação qualitativa 
 

6 - MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 

- 20 m de papel pardo 
- 30 revistas antigas 
- 20 colas 
- 20 tesouras 
- 12 canetões 
- 100 balões 
- Computador com mídia e datashow 



 
 

7 - ROTEIRO PARA RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  
 
 IMPACTOS  NOS USUÁRIOS 

1. Resultados alcançados, tendo em vista os objetivos propostos pelo PELC/PRONASCI. 
2. Envolvimento ou mobilização da comunidade nas atividades realizadas. 
3. Entidades envolvidas nos eventos/oficinas sistemáticas do PELC/PRONASCI. 
4. Houve melhoria na utilização dos equipamentos de esporte e lazer, onde são desenvolvidas 

as atividades. 
5. Houve a criação de grupos culturais com participantes. 
6. Indique situações que possam ter havido fortalecimento da cultura local. 
7. Explicitar situações que remetam ao fortalecimento da cidadania dos participantes. 
8. Explicitar fatos que remetam a mudança de comportamento dos participantes (na 

percepção dos participantes). 

 SUGESTÃO DE ENTREVISTA COM OS BENEFICIADOS  
 
Núcleo:.........................  Oficina: ......................... Idade: .........  Sexo:  (  ) Fem (  ) Mas   

1. Quanto tempo participa do PELC/PRONASCI? 
2. O que você fazia no seu tempo de lazer antes de entrar no Programa? 
3. Qual a importância que o programa trouxe para sua vida? 
4. Qual a importância que o programa trouxe para sua comunidade? 

5. Sugestões de melhorias: 

 

8 - INFORMACÕES ADICIONAIS 
 
 Conforme solicitado pela entidade no Módulo de Avaliação I, iremos fazer visitas no turno 
vespertino e noite, pois são os horários que mais tem oficinas que atendem o público-alvo do 
programa. 


