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Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do ConvênioDocumento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do ConvênioDocumento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do ConvênioDocumento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio    

1 1 1 1 ----    Informação do Tipo de NúcleoInformação do Tipo de NúcleoInformação do Tipo de NúcleoInformação do Tipo de Núcleo    

 
 Núcleos Todas as Idades 

 

 

2 2 2 2 ----    Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado      

UF: SP Município: ANHEMBI Habitantes: 5.648 

 

3 3 3 3 ----    Identificação da EntidadeIdentificação da EntidadeIdentificação da EntidadeIdentificação da Entidade    ProponenteProponenteProponenteProponente    

Dirigente: Ruy Ferreira de Souza 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) 

prefeitura.anhembi@terra.com.br 

CPF Dirigente: 837.030.398-68 

RG Dirigente: 11.008.657 Órgão Expedidor: SSP 

 

4 4 4 4 ----    ResponsávelResponsávelResponsávelResponsável    Técnico Técnico Técnico Técnico pelo Projetopelo Projetopelo Projetopelo Projeto    

Responsável: Madalena Carneiro 

UF: SP 

Município: Anhembi 

Endereço: Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral  

Complemento:  CEP: 18630-000 

DDD (Telefone): (14) Telefone: 3884-9020 R. 208 

DDD (Fax): (14) Fax: 3884-9020 R. 7 

DDD (Cel): (14) Celular: 8128-3786 

E-mail: madalena.anhembi@bol.com.br 

 

5 5 5 5 ----    Entidade de ControlEntidade de ControlEntidade de ControlEntidade de Controle Sociale Sociale Sociale 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: Conselho Municipal de Assistência Social 

UF: SP 

Município: Anhembi 

Endereço: Avenida Faria Lima, 246 – Fundos 

Complemento:  CEP: 18620-000 



DDD(Telefone): (14) 3884-9020 R. 207 Telefone:  

DDD(Fax): (14) 3884-9020 R. 7 Fax:  

DDD(Cel): (14) 9784-7204 Celular:  

E-mail: rosepradosp@hotmail.com 

Dirigente/Representante: Rosângela de Fátima Prado 

 

6666    ----    Histórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade Proponente    

O Departamento de Esporte oferece projetos com atividades esportivas e culturais, como vôlei, futsal, 

futebol, taekwondo, Ginástica Aeróbica, Jump. Projetos com o Centro de Convivência do Idoso, 
Projetos de Artesanato, Aula de Pilates e Hidroginástica, jogos lúdicos, atividades de lazer, Projeto 
Caminhada da Alegria, Movimentando pela saúde, È bem Estar Bem, Promoção da Melhor Idade, 
foram e continuam sendo desenvolvidos pela Prefeitura com recursos próprios o que infelizmente 
acaba não atendendo a toda população e algumas atividades são executadas esporadicamente. 

A Prefeitura Municipal de Anhembi junto com o Departamento de Assistência Social e de Esportes 
desenvolvem atividades artesanais com o Projeto Mãos que Criam e Mãos que Bordam – atendendo 
toda faixa etária, com o objetivo de inclusão social e desenvolvimento humano. Todos os projetos tem 
o acompanhamento direto do Departamento de Esporte. 
A Prefeitura Municipal já executou diversos convênios com o Ministério do Esporte – Programa 
Esporte e Lazer na Cidade visando o apoio de infraestrutura esportiva para o Município, dentre eles 

Construção de duas Quadra Poliesportiva – Convênio Nº. 712703/2009 e Convênio Nº. 746362/2010 
(em execução), , , , Reforma da Piscina e Vestiários do Centro Comunitário de Anhembi – Convênio Nº. 
715194/2009, Ampliação das Instalações do Campo Municipal – Convênio Nº. 762026/2011 (em 
execução). Com o apoio do Ministério do Esporte é possível oferecermos a população infraestrutura 
para praticas de esportes e atividades comunitárias que favorecem a inclusão da população.  

Os projetos durante sua execução obteve uma positiva avaliação, onde os participantes puderam 
conhecer as práticas esportivas e assim tendo uma melhor qualidade de vida. 
 Encontramos dificuldades para executar algumas atividades pela necessidade de profissionais, 
material qualificados para outros segmentos de esportes. 
O efeito pretendido com esta proposta primordialmente é enfatizar o incentivo que o Departamento de 
Esportes consiga ampliar o número de participantes, tendo em vista que serão disponibilizados 

atrativos para o pretendido. 
Se a presente proposta for contemplada esperamos aumento dos esportistas, inovação dos esportes, 

garantir melhores condições para uma vida mais saudável, oferecer condições adequadas para 
prática esportiva educacional de qualidade, contribuir para a melhoria das capacidades físicas e 

habilidades motoras, contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais, qualidade de vida, 

podendo também oferecer atividades diversificadas com eventos envolvendo toda população 
(atividades assistemáticas). 



 
Atividade do Departamento de Esporte – Futsal Feminino Infanto-juvenil. 

 
Atividade do Departamento de Esporte – Atividades recreativas com Crianças. 

 

 



 
Atividade do Departamento de Esporte – Hidroginástica com os idosos. 

 
Apresentação do projeto Mãos que Criam e Mãos que Bordam 



 
Projeto Movimentando pela saúde 

 



 

Futebol de Campo Masculino – Infanto-Juvenil. 

 
Promoção da Terceira Idade – Evento Miss Terceira Idade 



 
Desfile Cívico 

 
Vôlei de Areia  Comunitário – Departamento de Esporte 



 
Atividade do Departamento de Esporte – Aulas de Taekwondo 

 

7777    ----    Características da LocalidadeCaracterísticas da LocalidadeCaracterísticas da LocalidadeCaracterísticas da Localidade    

O município de Anhembi localiza-se a 240 km da capital paulista, São Paulo situando-se a 22º48’ de 
longitude oeste. Pertencente á região administrativa de Sorocaba, a Comarca de Conchas/SP e á 

região administrativa de Botucatu. Distante de cerca de 20 km na direção ao sul, encontra-se a sede 
do Distrito de Pirambóia que constituiu um pólo mais modesto, tendo menos habitantes, comércio e 
serviços não suficientes e construções. 
A população total do Município de Anhembi é de 5.648 habitantes (IBGE 2010), sendo que 4.113 hab. 
vivem na zona urbana e 1.535 hab. vivem na zona rural.    
A população censitária da faixa etária de 06 a 17 anos, é de 1.493 (IBGE 2010). Destes 1.227 estão 

matriculados na escola pública municipal/estadual, sendo 1.015 no ensino fundamental e 212 no 
ensino médio.  
DemografiaDemografiaDemografiaDemografia 
Dados do Censo Dados do Censo Dados do Censo Dados do Censo ----    2010201020102010 
População total: 5.648 

• Urbana: 4.113 
• Rural: 1.535 
• Homens: 2.965 
• Mulheres: 2.683 

Densidade demográfica (hab./km²): 6,16 
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 15,03 

Expectativa de vida (anos): 73,67 
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,61 
Taxa de alfabetização: 91,33% 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,768 



• IDH-M Renda: 0,686 
• IDH-M Longevidade: 0,778 
• IDH-M Educação: 0,841 

(Fonte: IBGE 2010) 
A economia do Município é tipicamente rural, baseia-se na agropecuária, pesca, produção agrícola e 

conta também com o transporte de Cargas pela Hidrovia TieTê - Paraná. Nas grandes propriedades 
predominam a Pecuária e o Reflorestamento (principalmente Eucaliptos), Laranja, Cana de Açúcar, 
Milho e Mandioca. Atividades Econômicas: Agropecuária e Piscicultura Artesanal. 
Segundo fonte do SEADE o Município de Anhembi está classificado como grupo 3 - Município 
Saudável de Baixo Desenvolvimento Econômico, um Município com Nível de Riqueza Baixo, mas 
preocupado em melhorar as condições de vida das famílias vitimadas pelo desemprego e em situação 

de vulnerabilidade social. A renda per capta do município oscila entre 1 a 2 salários mínimos. 
A sede do Município, com perímetro urbano de 5,7 Km², com comércio relativamente pequeno, porém 
com o setor de serviços suficiente para satisfazer a demanda local. 
O Departamento de Assistência Social possuí 296 famílias cadastradas em programa Sociais, como 
Bolsa Família, Ação Jovem, Renda Cidadã, famílias que precisam da ajuda assistencialista para poder 

atender algumas necessidades básicas, como alimentação.   
O Município possui muitos jovens/adolescentes, crianças e idosos que ficam maioria do tempo 
ociosos em situações de vulnerabilidade social. O Departamento de Esporte trabalha em conjunto 
com o Departamento de Assistência Social onde visa ações de inclusão sociais e incentivas a 
qualidade de vida. Também são desenvolvidos projetos sociais: Água é Vida (Hidroginástica), Bem 
estar Bem (Ginástica localizada), Movimentando pela Saúde (Ginástica Aeróbica), Artesanato 

(Bordado, tricô e crochê, pintura em tela) é desenvolvido no Centro de Convivência do Idoso 
atendendo em média 400 pessoas. 

 

8 8 8 8 ––––    ObjObjObjObjetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazeretivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazeretivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazeretivo 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 portadoras de deficiência, 
assim como fomentar ações integradas com as demais políticas públicas, com vistas à promoção de 

inclusão social e do desenvolvimento humano. 

 

9 9 9 9 ––––    Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos     

• Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando manter uma interação efetiva que 
contribua para o seu desenvolvimento integral; 

• Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade; 
• Desenvolver valores sociais; 



• Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras; 
• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida (auto-estima, convívio, integração social e 

saúde); 
• Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez 

precoce, criminalidade, trabalho infantil e a conscientização da prática esportiva, assegurando 

o exercício da cidadania);  
• Contribuir com o conhecimento e formação cultural através do fomento e difusão da cultura; 
• Reversão do quadro atual de exclusão e vulnerabilidade social; 
•  Democratização da gestão e da participação; 
• A ressignificação dos espaços esportivos e de lazer existentes. 

 

 

10101010    ----    JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa    

 
O motivo pelo qual o município apresentou esta proposta está ligado à necessidade que encontramos 
em disponibilizar recursos para o desenvolvimento de atividades esportivas, oferecer ações/atividades 
para os jovens/adolescentes, crianças e idosos de nosso Município.  

O efeito pretendido com esta proposta primordialmente é enfatizar o incentivo á pratica de esportes e 
cultura fazendo estender o número de participantes, tendo em vista que serão disponibilizados 
atrativos para o pretendido. Os projetos são voltados para todas faixa etária pois por se tratar de um 
Município pequeno a dificuldade de encontrar atividades de lazer, culturais na cidade é grande.  
A diversidade de atividades irá contribuir a diminuição da exposição aos riscos sociais, qualidade de 

vida, fomentando a melhoria da qualidade pedagógica do ensino de atividades esportivas 
educacionais, principalmente pela oferta contínua de capacitação, de materiais didáticos e esportivos 
adequados e, ainda, de acompanhamento e avaliações permanentes. 
A proposta visa a formação de agentes tendo como uma ferramenta pedagógica para o 
desenvolvimento de políticas locais que tratem o esporte e o lazer como direitos sociais, contribuindo 
assim para o bom desenvolvimento do projeto. 

 
A sede do Município, com perímetro urbano de 5,7 Km², com comércio relativamente pequeno, porém 
com o setor de serviços suficiente para satisfazer a demanda local. O Município possui muitos 
jovens/adolescentes, crianças e idosos que ficam maioria do tempo ocioso em situações de 
vulnerabilidade social. O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores 
éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de 
cooperação e amizade. A implantação do Núcleo vai atender um antigo anseio da população 
Anhembiense, principalmente a população jovem, já que nossos jovens não tem opções para a pratica 
de esportes, e os esportes existente no município e que não consegue atender a demanda. Irá 
proporcionar a pratica de esportes para toda população, oportunizar atividade física a pessoas 

interessadas, contribuindo com o desenvolvimento humano, social e esportivo, bem como a redução 
de índices de criminalidade, transformação social e melhoramento na qualidade de vida, pois além 



das crianças e jovens o adultos também terão opção para recreação o que não acontece nos dias de 
hoje.  
 
Impactos diretos: 
 

• Melhoria no convívio e na integração social dos participantes; 
• Melhoria da auto-estima dos participantes; 
• Melhoria das capacidades e habilidades motoras dos participantes; 
• Melhoria das condições de saúde dos participantes; 
• Aumento do número de praticantes de atividades esportivas educacionais; 

 

Impactos indiretos: 
 

• Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais; 
• Melhoria no rendimento escolar dos alunos envolvidos; 
• Diminuição da evasão escolar nas escolas atendidas; 

• Geração de novos empregos no setor de educação física e esporte nos locais de abrangência 
do Programa; 

• Melhoria da infra-estrutura esportiva no sistema de ensino público do país e nas comunidades 
em geral. 

 

11111111    ----    Cadastro de Entidade ParceirasCadastro de Entidade ParceirasCadastro de Entidade ParceirasCadastro de Entidade Parceiras    (informar os parceiros existentes especificando sua 
relação/contribuição com o PELC)    

1 - Entidade:  Não haverá entidade parceira.  

Responsável:  

Atribuições:  

 

11112222    ----    Quadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do Pleito    

Nº de Núcleos: 01 

Valor Solicitado: 
R$ 

172.100,00 
Valor da 
Contrapartida: 

3.521,00 Total: 175.621,00 

Vigência: 18 meses18 meses18 meses18 meses    

Número de meses 
para estruturação 
necessária ao 
desenvolvimento do 
projeto: 

    04040404    

Número de 
meses para 

o efetivo 
atendimento: 

14 meses14 meses14 meses14 meses    

 

 

 



11113333    ----    MetasMetasMetasMetas    ––––    Público AlvoPúblico AlvoPúblico AlvoPúblico 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): 
80 - Distrito de Pirambóia 

120 - Anhembi 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 
31 - Distrito de Pirambóia 
63 - Anhembi 

Nº Adultos (25 a 29 anos): 
29 – Distrito de Pirambóia 

52 - Anhembi 

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

32 – Distrito de Pirambóia 
97 - Anhembi 

Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:    504504504504    

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

02  

 

14141414    ----    Equipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de Trabalho    
(Visando atender a demanda a cima) 

Nº de Pessoas a serem Contratadas 5 

Nº de Pessoas da Contrapartida 2 

Total de Pessoas na Equipe 7 

15151515    ––––    Processo Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso 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)  

A contratação será de Pessoa Física através de Processo Seletivo – analise de currículo (observando 
os fundamentos legais e as diretrizes do PELC), o contrato seguirá as normas trabalhistas previstas 
na CLT. A forma de contratação será previsto a vigência do convênio bem como o inicio do projeto 
para evitar atraso na execução. A contratação sA contratação sA contratação sA contratação s    

 

16161616    ----    Núcleos Núcleos Núcleos Núcleos e Subnúcleose Subnúcleose Subnúcleose 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 

Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer – Todas as Idades.  
                      (Ginásio de Esportes der Anhembi) 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 
núcleo PELC) 

132 

Espaços que 

poderão ser 
utilizados: 

 
Ginásio de Esportes 
Piscina Pública 
Centro Comunitário 



Município / UF: Anhembi/SP 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Futebol 
Vôlei 

Natação 
 

Endereço: Rua Sueli Lazaro Bernardino, centro 

Complemento  CEP: 18620-0000 

 

SubSubSubSub----NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

1 - Núcleo: Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer – Todas as Idades 

1.1 - Sub-Núcleo: Centro de Convivência do Idoso  

Inscritos: 200 
Espaços que 
poderão ser 

utilizados: 

Piscina, sala de Ginástica 

Município / UF: Anhembi 

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 

desenvolvidas: 

Hidroginástica, Ginástica 

aeróbica e localizada, 
JUMP, Pilates e Step, 
tênis de mesa, Cinema. 

Endereço: Rua Sete de Setembro, 

Complemento:  CEP: 18620-000 

 

SubSubSubSub----NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

1 - Núcleo: Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer – Todas as Idades 

1.2 - Sub-Núcleo: Ginásio de Esportes do Distrito de Pirambóia 

Inscritos: 172 

Espaços que 

poderão ser 
utilizados: 

Cento Cultural, Piscina 

Pública, Quadra 
Poliesportiva. 

Município / UF:  

Atividades 
Sistemáticas 
(oficinas), que 
serão 
desenvolvidas: 

Hidroginástica, Natação, 
JUMP, Pilates, Step, 
Ginástica Aeróbica e 

localizada, Tênis de Mesa, 
Cinema, Recreação, 
Futebol. 

Endereço: Avenida Manoel Calhim Abud 

Complemento:  CEP: 18630-000 

 

 



11117777    ----    Ações de FuncionameAções de FuncionameAções de FuncionameAções de Funcionamento dos Núcleosnto dos Núcleosnto dos Núcleosnto dos Núcleos    
Atividades SistemáticasAtividades SistemáticasAtividades SistemáticasAtividades 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. 

SubSubSubSub----Núcleo Núcleo Núcleo Núcleo ––––    Centro de Conivência do IdosoCentro de Conivência do IdosoCentro de Conivência do IdosoCentro de Conivência do Idoso    

1 - Atividade: Hidroginástica, Tênis de Mesa e natação  

Turno:  Manhã 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira   
 Sexta - Feira  

Sub-Núcleo: Centro de Convivência do Idoso – Rua Sete de Setembro. 

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

2 - Atividade: Pilates, Cinema e Recreação  

Turno:  tarde 

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

Local: Sub-Núcleo: Centro de Convivência do Idoso – Rua Sete de Setembro. 

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

3 - Atividade: Jump, Ginástica Aeróbica, Ginástica Localizada e Step.  

Turno:  Noite      

Dia da Semana:  Segunda -Feira  Quinta-Feira   

Local: Sub-Núcleo: Centro de Convivência do Idoso – Rua Sete de Setembro - Centro 

 

SubSubSubSub----Núcleo; Ginásio de Esportes do Distrito de PirambóiaNúcleo; Ginásio de Esportes do Distrito de PirambóiaNúcleo; Ginásio de Esportes do Distrito de PirambóiaNúcleo; Ginásio de Esportes do Distrito de Pirambóia    

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

4 - Atividade: Natação, Hidroginástica e Pilates.  

Turno:  Manhã     

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

Local: 
Sub- Núcleo: Ginásio de Esportes do Distrito de Pirambóia. 
Avenida Calhim Manoel Abud – Bairro Nova Pirambóia 



AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

5 - Atividade: Futebol, Cinema, Recreação e Tênis de Mesa.  

Turno:  Tarde 

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

Local: 
Sub- Núcleo: Ginásio de Esportes do Distrito de Pirambóia. 
Avenida Calhim Manoel Abud – Bairro Nova Pirambóia 

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

6 - Atividade: Ginástica Localizada, Ginástica Aeróbica, JUMP e Step.  

Turno:  Noite    

Dia da Semana:  Terça-Feira   Sexta-Feira  

Local: 
Sub- Núcleo: Ginásio de Esportes do Distrito de Pirambóia. 
Avenida Calhim Manoel Abud – Bairro Nova Pirambóia  

 

Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer Núcleo de Esporte Recreativo e de Lazer ––––    Todas as IdadesTodas as IdadesTodas as IdadesTodas as Idades    
GinásiGinásiGinásiGinásio de Esportes de Anhembio de Esportes de Anhembio de Esportes de Anhembio de Esportes de Anhembi    

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

87 - Atividade: Futebol, Vôlei, Natação  

Turno:  Manhã      

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

Local: Núcleo Ginásio de Esportes Anhembi – Rua Sueli Lazaro Bernardino – Centro  

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    

8 - Atividade: Vôlei e futebol  

Turno:  Tarde 

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

Local: Núcleo Ginásio de Esportes Anhembi – Rua Sueli Lazaro Bernardino – Centro 

 

 

 

 

 

 

 



11118888----    Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    
2 2 2 2 ----    AtividadeAtividadeAtividadeAtividades Assistemáticass Assistemáticass Assistemáticass Assistemáticas    
                Descrição doDescrição doDescrição doDescrição dossss    EventoEventoEventoEventossss    
(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) 

1111    ––––Lançamento do Projeto Lançamento do Projeto Lançamento do Projeto Lançamento do Projeto     

2 2 2 2 ––––    Gincana da CidadaniaGincana da CidadaniaGincana da CidadaniaGincana da Cidadania    

3 3 3 3 ––––    Semana da CriançaSemana da CriançaSemana da CriançaSemana da Criança    

4 4 4 4 ----        Miss Terceira IdadeMiss Terceira IdadeMiss Terceira IdadeMiss Terceira Idade    

5 5 5 5 ––––    Campeonato Esportivo Campeonato Esportivo Campeonato Esportivo Campeonato Esportivo     

6 6 6 6 ––––    Festival de DublagensFestival de DublagensFestival de DublagensFestival de Dublagens    

7 7 7 7 ----        Festa JuninaFesta JuninaFesta JuninaFesta Junina    

8 8 8 8 ----        Carnaval Todas as IdadesCarnaval Todas as IdadesCarnaval Todas as IdadesCarnaval Todas as Idades    

9 9 9 9 ––––    Festa da PrimaveraFesta da PrimaveraFesta da PrimaveraFesta da Primavera    

10 10 10 10 ––––    Aniversário da Cidade Aniversário da Cidade Aniversário da Cidade Aniversário da Cidade ––––    Atos Cívicos Atos Cívicos Atos Cívicos Atos Cívicos     

11 11 11 11 ––––    Gincana de NatalGincana de NatalGincana de NatalGincana de Natal    

12 12 12 12 ––––    FestivaFestivaFestivaFestival de Pipasl de Pipasl de Pipasl de Pipas    

13 13 13 13 ––––    Semana do Folclore Semana do Folclore Semana do Folclore Semana do Folclore     

14 14 14 14 ––––    Festivais Culturais Festivais Culturais Festivais Culturais Festivais Culturais     

 

11119999    ––––    Inscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantes    
(Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas: período 

previsto, metodologia, instrumentos utilizados, divulgação, etc.) 

A inscrição se dará assim que os núcleos forem organizados, abrirá por um período de 30 dias (último 
mês do período de implantação do núcleo). Disponibilizando aos participantes o cronograma de 
atividades e horários de funcionamento do núcleo, podendo escolher o horário que corresponder com 
suas necessidades. O participante que estiver estudando, poderá participar de atividades contra-

turno escolar. A divulgação se dará por meio de rádio, jornal, banners, identificando o projeto e o 
proposto.  

 

20202020    ----    DivulgaçDivulgaçDivulgaçDivulgação do Programão do Programão do Programão do Programaaaa    
(Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do PELC)  

A divulgação do projeto se dará constantemente, iniciando assim que a proposta for aprovada, para 

maior atendimento de público. Será por fontes de rádio, jornais e cartazes em vias públicas.  
Também será divulgado nas escolas públicas, postos de saúde e projetos existentes no Município, 



tais como Saúde de Família CRAS, entre outros.  
Todos os locais de atividades dos núcleos irão estar identificados com placas alusivas ao Projeto 
Esporte e Lazer na Cidade. 

 

21212121    ----    Formação ContinuadaFormação ContinuadaFormação ContinuadaFormação 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 (carga horária de 32 horas) – Será realizado o módulo introdutório para 
preparação dos agentes (e suplentes) e coordenadores, antes da contratação dos mesmos.  
A Formação será ministrada por um profissional com conhecimento do Programa, para apresentação 
das diretrizes do programa (agendamento prévio com o Ministério do Esporte). Após a formação do 
Módulo Introdutório será realizado reuniões semanalmente com todos os membros dos núcleos, para 

estudos, mapeamento da população atualizando a realidade local (demanda e necessidades), 
planejamento participativo das atividades em desenvolvimento e aperfeiçoamento nas que serão 
realizadas.  

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

A formação em serviço será periódica, os encontros serão realizados na sexta-feira das 16h00min as 
17h00min (duração de 1 hora). 
Metodologia: 
1. Reuniões periódicas de planejamento e avaliação das atividades. Com o objetivo de mensurar a 
execução e os resultados obtidos no decorrer do projeto. As reuniões contarão com a participação de 

um responsável do Setor de Convênios e do Departamento de Esportes os quais serão responsáveis 
pelas didáticas do planejamento semanal.  
2. Cursos, oficinas e palestras – Serão realizadas oficinas e palestras realizadas dos servidores 
públicos quinzenalmente visando agregar valor na formação dos agentes e coordenadores, 
despertando uma gestão participativa entre eles. O Departamento de Esporte decidirá qual área 
abordar nas palestras e qual servidor convidar de acordo com os resultados obtidos nos módulos 

anteriores. Os encontros irão mencionar a vivência dos conteúdos e atividades do Projeto. Estas 
atividades serão envolvidas todos os agentes e coordenadores dos sub-núcleos e núcleo. 
3. Atividades de campo – no sentido de ampliar as ações dos agentes e comunidade atendida e 
beneficiada pelo núcleo, serão realizadas reuniões mensalmente com membros das comunidades e 
associações, visando envolve-los nas atividades desenvolvidas e no planejamento das atividades 

assistemáticas.  Nesses encontros serão abordados diversos conteúdos. Estas reuniões serão 
realizadas no Centro Comunitário do Município no último dia do mês. 
4. Registro e monitoramento (ações avaliativas) – Com o objetivo de registrar as diversas fases do 



desenvolvimento do núcleo, os agentes e coordenadores irão descrever em uma forma de diário os 
acontecimentos no cotidiano dos núcleos e em cada encontro de planejamento irão expor os 
acontecimentos para manifestação e avaliação. Isso irá contribuir para as questões pedagógicas dos 
núcleos e assim alcançar os objetivos do programa. Os agentes tendo como base o material avaliativo 
da comunidade terão mais facilidade em contribuir e incentivar a criação de grupos em diferentes 

áreas.   
Temáticas a serem Abordadas: 
1. Os conteúdos abordados estarão diretamente ligados a demandas e necessidades de 
aprofundamento de determinados temas do Projeto, para qualificar a execução, atendendo aos 
princípios, diretrizes, conceitos, concepção e características apresentados no Módulo Introdutório.  
2. Conteúdos gerais e específicos: gênero, etnia e igualdade racial, meio ambiente, violência, inclusão 

social, pessoas portadoras de deficiência, intergeracionalidade, práticas corporais, atividades físicas e 
saúde, ludicidade, jogo, esporte, dança, lutas, linguagens artísticas, instrumentos didático-
metodológicos, integração com as outras políticas sociais, dentre outros;  
3. Orientações de trabalho com registros e sistematizações de experiências e intervenções, 
estimulando a organização de pequenos artigos, relatos de experiência, textos didáticos e 

documentários.  
4. Metodologias, mecanismos e instrumentos de avaliação;  
5. Gestão de políticas públicas;  
6. Elaboração de projetos (ex: eventos);  
7. Gestão democrática e controle social;  
8. Planejamento de ações de mobilização comunitária.  

Módulo de Avaliação I –  Deve ocorrer no 11º mês do convênio, 7º mês de pleno desenvolvimento das 
atividades.  (duração de 16 horas). 
Temas Abordados: apresentação, por parte dos agentes, da síntese das atividades realizadas: relatos 
de experiências organizados pelos coordenadores e agentes;  

 apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e grupo gestor;  
 definição de ações que objetivem potencializar os pontos fortes e minimizar os fracos;  
 revisão dos conteúdos abordados no Projeto a partir da necessidade dos agentes. 
.    Construção coletiva da proposta de continuação da política pública. 

Módulo de Avaliação II – Deve ocorrer no 17º mês do convênio, 13º mês de pleno desenvolvimento 

das atividades. (duração de 16 horas).   
 planejamento de ação de impacto para encerramento do convênio;  
 aplicação de instrumento de avaliação: de resultado, processo e impacto;  
 Finalização da construção coletiva da proposta de continuação da política pública. 

 

22222222    ––––    Acompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento 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 e fiscalização será através de relatórios e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social (Entidade de Controle Social), que deverá enviar ao SNELIS-ME no 4º, 9º e 14º 
mês de execução, além do relatório de cumprimento do objeto, no final. Os relatórios da entidade de 
controle social e da formação serão enviados como parte integrante dos relatórios. 
A Prefeitura exercerá conjuntamente com os conselheiros as avaliações e fiscalizações das ações 

do projeto: a Prefeitura designará servidores para o acompanhamento. Teremos os servidores do 
setor de convênios que acompanhará e fiscalizara toda a tramitação administrativa do convênio. 
Caberá ao Diretor do Departamento de Esportes acompanhar as atividades emitindo relatórios de 
presença, aproveitamento, alcance dos objetivos e avaliação das ações referente ao convênio. Estes 
relatórios serão amplamente divulgados no site da Prefeitura Municipal de Anhembi bimestralmente, 
afim de que toda a população participe do processo de acompanhamento e fiscalização de todas as 

ações referentes ao convênio. 

 

 

22223333    ––––    Auto GestãoAuto GestãoAuto GestãoAuto 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) 

Após os 18 meses de apoio do Ministério, há previsão de continuar com o núcleo em funcionamento. 
Os recursos serão estudados se possível manter com recursos próprios, parcerias ou outras 
possibilidades de financiamento, publico/privadas que possam subsidiar as atividades, assim como 

estamos fazendo para implantação do Programa. 
Em caso de a Prefeitura não obter êxito na celebração de novos convênios e/ou parcerias com 
Órgãos Públicos ou Instituições Privadas continuaremos a oferecer as atividades, porém em forma 
de contingenciamento, devido ao custo elevado do projeto para municípios de pequeno porte, o 
orçamento anual do município não consegue arcar com todas as custas sozinho. 

Assim o município não medirá esforços para conseguir executar continuamente as atividades 
previstas após, findado o convênio inicial, executando no mínimo a continuação das atividades 
previstas, mas para um público menor e/ou em menor sequência as atividades. 

 

 

24 24 24 24 ––––    Programa Pintando a LiberdadePrograma Pintando a LiberdadePrograma Pintando a LiberdadePrograma 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 02 

BOLAS DE VÔLEI 20 

BOLAS DE BASQUETE 20 



BOLAS DE HANDEBOL 20 

BOLAS DE FUTSAL 20 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 20 

REDES - VÔLEI 02 

REDES - FUTEBOL 02 

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 02 

REDES PARA BASQUETE 02 

CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 21 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 1.512 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 
PARTICIPANTES 

1.022 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 
511 

JOGOS DE XADREZ 25 

JOGOS DE DOMINÓ 25 

 

 


