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1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADOR: André Henrique Chabaribery Capi 

ENTIDADE: Instituto SOS Pequeninos 

MUNICÍPIO:  Campinas 

UF: SP 

Nº CONVÊNIO: 748264/2010 

PROJETO: (X) PELC TODAS AS IDADES 

(   ) PELC VIDA SAUDÁVEL 

(   ) PELC PRONASCI 

CONSIDERAÇÕES:  

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

 

MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

(  ) AVALIAÇÃO I 

( X ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO: 11 e 12 de abril de 2013 

LOCAL: Rua Santos Dumont nº 785; Bairro Cambuí, 

TOTAL DE PARTIC: 20 participantes 

REPRESENTANTES 

DA ENTIDADE DE 

CONTROLE SOCIAL:  

01 

 
 



2 - OBJETIVOS: 

 Possibilitar a apresentação das experiências de cada núcleo, a reflexão e o 

debate sobre o processo de planejamento, execução e avaliação das ações 

PELC 

 Identificar e analisar o impacto das ações do convênio: comunidades 

atendidas pelos núcleos; instituições parceiras; agentes sociais; jovens 

protagonistas e gestores do programa; 

 Identificar e analisar os resultados das ações (eventos - atividades 

assistemáticas - e oficinas -atividades sistemáticas) junto as comunidades, os 

relatos sistematizados e a produção documental decorrentes do monitoramento 

do convênio e da entidade de controle social; 

 Identificar e avaliar os limites e os avanços do programa para a política 

pública de esporte e lazer da cidade: possibilidades de continuidade das ações 

do programa pelas comunidades, entidades parceiras e poder público. 

 
3 - METODOLOGIA: 

Para alcançarmos os objetivos dessa proposta utilizaremos como 
estratégia: apresentações expositivas-dialogadas, dinâmicas de grupo, visita 
aos núcleos com acompanhamento das atividades sistemáticas e ou 
assistemáticas, vídeos das ações, relatos de experiências, diálogo com os 
agentes, gestores e comunidade. 
 

 

4 - PROGRAMAÇÃO: 

 
QUINTA–FEIRA: 11 de abril de 2013 
 Manhã das 9h00 às 13h00 

 

1º Momento: Abertura oficial - representante do convênio, controle social, 
coordenação geral do PELC, formador do Ministério do Esporte; apresentação 
do programa do módulo com debate e possíveis ajustes  

 
2º Momento: As ações do PELC local: apresentação dos núcleos e as 

possíveis relações com os princípios, diretrizes, metodologia do programa e os 

encaminhamentos do AV1.  

 

 A história de construção e (re)construção do núcleo e sub-núcleos ao 

longo do convênio e aditamento: o processo de elaboração das 

atividades (oficinas e eventos) nos núcleos e sub-núcleos, o 

planejamento participativo e a estratégia da ação comunitária. 

 

Estratégia: Expositiva/ dialogada, relatos, vídeos institucionais.  

 

Intervalo (lanche) 

 



3º Momento: Avanços e limites do PELC - Debate e análise dos resultados do 

convênio; A experiência do aditamento: aspectos positivos e negativos. 

 

Estratégia: Painel de debate - Os princípios do PELC permearam as ações do 
núcleo e sub-núcleo? Os objetivos e as metas do programa foram alcançadas? 
Quais? Por que?; Qual o impacto do PELC na cidade? 
 
 
 Tarde das 14h às 18h 

 

4º Momento: Elaboração e apresentação da realidade dos núcleos e do 
convênio: relatos de experiências das oficinas, eventos, reuniões com a 
comunidade e entidades parceiras. 
 
ESTRATÉGIA: Voz da coordenação geral, coordenadores de núcleo, agentes, 
jovens protagonistas, comunidade, controle social, grupo gestor, entidades 
parceiras; Elaboração dos relatos utilizando vídeos, fotos, entrevistas, 
depoimentos, histórias, resultados quantitativos e qualitativos.  
 

Intervalo (lanche) 

 

5º Momento: O processo de avaliação (avaliar o que?; Por que? e para que?)  

 O sentido/ significado, as possibilidades (instrumentos) e os objetivos da 

avaliação 

Estratégia: Expositiva, painel de debate, apresentação dos instrumentos.  

 
6º Momento: Elaboração e preparação do grupo para a visita técnica aos 
núcleos. Estratégia: Elaboração do roteiro de observação. 
 
SEXTA-FEIRA: 12 de abril 2013  
 Manhã das 8h30 às 10h00 
 
7º Momento: Visita técnica – núcleo AEDHA/ Guardinha 

 Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos núcleos 

 Dialogando com os protagonistas das atividades (freqüentadores dos 
núcleos, lideranças da comunidade e entidades parceiras, agentes e 
coordenadores do PELC); 

 Avaliação e possíveis contribuições para as ações dos núcleos 

 O papel do PELC e a formação em serviço no desenvolvimento 
pessoal, social e profissional dos agentes e jovens protagonistas – a 
produção do grupo. 

Estratégia: Expositiva/ dialogada no núcleo – Equipe PELC Campinas. 
 

 Manhã das 11h00 às 13h00 
 
8º Momento: Visita técnica – Núcleo MAE Maria Rosa 

 Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos núcleos 

 Dialogando com os protagonistas das atividades (freqüentadores dos 
núcleos, lideranças da comunidade e entidades parceiras, agentes e 



coordenadores do PELC); 

 Avaliação e possíveis contribuições para as ações dos núcleos 

 O papel do PELC e a formação em serviço no desenvolvimento 
pessoal, social e profissional dos agentes e jovens protagonistas – a 
produção do grupo. 

Estratégia: Expositiva/ dialogada no núcleo – Equipe PELC Campinas. 
 
 Tarde das 14h às 18h 

 
9º Momento: Reunião com a coordenação geral e de núcleos do convênio, 
entidade de controle social e conselho gestor 
Estratégia: Expositiva/ Relatos relevantes (Gestores e controle social) 

 
Intervalo (lanche) Apresentação cultural (representantes núcleos/ oficinas) 

 
10º Momento: Política pública de lazer e esporte: possibilidades para a 
continuidade do programa: participação popular, democratização cultural e 
ação comunitária. 
Estratégia: Expositiva/ dialogada 
 

12º Momento: Avaliação da formação e entrega dos certificados. 

 


