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1 - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADORES: Aniele Assis e José Nildo 

ENTIDADE:   Prefeitura Municipal do Recife 

MUNICÍPIO:                                                                                Recife 

UF: PE 

NÚMERO DO 
CONVÊNIO: 

802462/2014 

PROJETO: ( X ) PELC TODAS AS IDADES 
(  ) PELC VIDA SAUDÁVEL 
(  ) PELC PRONASCI 
CONSIDERAÇÕES: _________________________________________ 
(INDÍGENA, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS, PRESÍDIOS, ETC.) 
Academias ao Ar Livre 

 
- MÓDULO:  

(x ) INTRODUTÓRIO  I 
(   ) AVALIAÇÃO I 
(  ) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO: 31.03 à 02.04.2016 

LOCAL: EMPETUR 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES: 

88 participantes  

REPRESENTANTES DA 
ENTIDADE DE CONTROLE 
SOCIAL:  

Nome da entidade:  Arte,Vida e Esporte Sob Medida – RJ 

 



2 - OBJETIVOS: 
 

Proposta de programação do Módulo Introdutório I para agentes sociais e 

gestores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Academias ao Ar Livre, 

através do convênio do Ministério do Esporte com a Prefeitura Municipal do 

Recife/PE. 

1) Apresentar, debater e situar o PELC Academias ao Ar Livre em Recife, no 

contexto da Política Pública de Esporte e Lazer; 

2) Refletir mediante dados da realidade do convênio os objetivos, diretrizes e 

conceitos fundantes do PELC; 

3) Acompanhar o desenvolvimento das atividades sistemáticas programadas no 

Projeto Pedagógico aprovado pelo Ministério do Esporte; 

4) Contribuir na organização do trabalho pedagógico, mais especificamente nas 

atividades sistemáticas, assistemáticas e metodológica do convênio; 

 

5) Sistematizar e avaliar através do planejamento participativo uma proposta inicial 

de intervenção pedagógica de implantação de uma programação esportivas e de 

lazer, tendo como horizonte o processo de implementação e o desenvolvimento da 

ação comunitária nos territórios da Academia Pelc Recife. 

 

6) Destacar o papel do agente social/professores/estagiários como agente de 

inclusão e transformação social. 

 

7) Analisar a grade horária com a finalidade fazer às devidas adequações no sentido 

de aproximar da realidade de intervenção e de suas diretrizes norteadora. 

8)Apresentar instrumentos de monitoramento e avaliação com a finalidade de 

discutir as possibilidades de acompanhamento ao longo dessa etapa inicial.   

 

 

3 - METODOLOGIA: 
 
1º) Prática social – Leitura da realidade – momento de estabelecer o diálogo inicial 

com a finalidade de conhecer a realidade e situar no contexto da política Pública de 

esporte e lazer – Academia Pelc Recife; 

 



2º) Primeiro momento - Problematização da Realidade – Propomos mergulhar no 

Programa esporte e lazer da Cidade, em seus princípios, nas diretrizes e nos 

objetivos, debatendo, situando a realidade e as condições sociais no estabelecer de 

uma análise mais aprofundada de conjuntura da esfera política local, nacional de 

Esporte e Lazer e a centralidade das ações relacionadas a singularidades do 

Academia Pelc Recife.. 

   

3º) Segundo momento - Instrumentalização – Momento de ampliação dos 

conhecimentos onde  serão refletidas e situadas as dimensões conceituais cultura, 

esporte, lazer, saúde, atividade física/saúde, envelhecimento/ animação 

sociocultural, inclusão social, planejamento, avaliação e monitoramento; 

  

4º) Terceiro momento - a Catarse (Aplicação do Conhecimento) - onde será 

vivenciado um momento para sistematização de um plano de estruturação da grade 

horária, enquanto resultado do planejamento participativo dentro dos princípios 

pedagógicos, a partir de conhecimentos apreendido ao longo da etapa formativas 

como necessário para organizar a intervenção pedagógica nesse momento de 

implementação das ações. 

 

5º) Quarto momento - Retorno a Prática Social – Momento de avaliação  final e 

retorno a prática social com a finalidade de apreendermos e identificarmos os 

avanços e entraves que precisam serem tratados com maior atenção no processo 

de formação em serviço;  

4. Os conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do processo formativos com 

agentes sociais: 

 O Programa Esporte e Lazer da Cidade: princípios, diretrizes Academia Pelc, 

características, atividades e operacionalização; 

 As bases legais da Política de Esporte e lazer; Gestão da política de esporte 

e lazer/ME; 

 As dimensões conceituais sobre esporte e lazer: os conceitos e suas relações 

– esporte recreativo, lazer, cultura, cultura corporal, práticas corporais, 

atividades físicas, saúde, Segmentos etários e animação cultural;  

 Os Interesses culturais do lazer e a sua relação na estruturação do programa; 



   As formas de organização do trabalho pedagógico - planejamento 

participativo, oficinas sistemáticas, encontros, seminários, festivais, colônia de 

férias, arrastões o lazer, formação em serviço, mobilização social e as 

atribuições dos agentes sociais; 

  Instrumentos de organização do trabalho pedagógico: diário de campo, 

relatórios, fichas, controle de material e de frequência, questionários e outros 

instrumentos de avaliação e monitoramento. 

 

5 - PROGRAMAÇÃO: 

QUINTA-FEIRA (31.03) SEXTA-FEIRA (01.04) SÁBADO (02.04) 

8h30 - Reunião com 

Gestores 

7h30 - Visita Pedagógica 

(2 núcleos) 

8h30 - Debate territórios 

(espaços, equipamentos, 

parcerias) 

9h30 - Recepção dos 

Participantes  

Lanche 

9h00 - Lanche 9h30 - Organização do 

Trabalho Pedagógico 

(oficinas, eventos, 

formação em serviço) 

10h00 - Mesa de Abertura 9h30 - Oficinas Práticas 

Corporais  

10h00 - Lanche 

10h40 - Apresentação da 

Proposta de programação 

para  

11h00 - Retorno ao local da 

formação 

10h30 - Organização do 

Trabalho Pedagógico 

(oficinas, eventos, 

formação em serviço) 

11h10 - Apresentação do 

Projeto Pedagógico 

Academia Pelc Recife 

11h00 - Planejamento 

Participativo (plano de 

trabalho dos núcleos) 

12h00 - Almoço 12h00 - Almoço 12h00 - Almoço 

13h00 - Apresentação do 

PELC 

- Objetivos 

- Diretrizes 

- Metodologia 

13h00 - Debate/reflexões da 

Visita 

Oficina 

13h00 - Plano de trabalho 

dos núcleos 

15h00 - Lanche 14h30 - Conceitos: Esporte, 

Lazer, Saúde e Atividade 

Física 

14h00 - Grade horária dos 

núcleos 

15h30 - Curta Metragem  

(a escolher) 

15h30 - Lanche 15h30 - Avaliação do 

encontro de formação 

16h00 - Planejamento das 

oficinas 

16h00 - Conceitos: Esporte, 

Lazer, Saúde e Atividade 

Física 

16h30 – Lanche 

17h00 - Orientação da 

visita 

17h00 – 

Encaminhamentos/Avaliação 

do dia 

17h00 - Encerramento da 

formação 

17h30 – Encaminhamentos 

/avaliação do dia 



 

 Os itens na cor azul = apenas 1grupo 

 Os itens na cor laranja = 2 grupos 
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6 - MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

01  Espaço que comporte os 88 

participantes da formação 

Nos momentos em 

comuns (azul) 

02 Espaços que comportem em 
torno de 44 pessoas 

Nos momentos em 
grupos diferentes 

(laranja) 

01 Transporte para realização das 

visitas e oficinas nas 
comunidades 

Deve ser informada 

com antecedência as 
comunidades a serem 

visitadas 

88 unidades Pastas (programação, folhas 
de papel ofício, instrumento de 

avaliação da formação Módulo 
Introdutório, instrumento de 

visita, caneta) 

Deverá ser entregue 
aos participantes da 

formação no ato do 
credenciamento 

02 rolo Fita adesiva  

02 unidades Computador com leitor de dvd, 

cd ou notebook 

 

02 unidades Data show  

02 unidades Caixa amplificada cabo para conectar ao 

computador o notebook 

12 folhas Cartolinas ou papel 40k podem ser de cores 

variadas 

12 unidades Pilotos Sendo de cores 
diferentes 

88 unidades Certificados Participantes do módulo 



(agentes, gestores e 

formadores) 

100 unidades Bolas de sopro  

 Lanches/almoço Quantitativo de acordo 

com os participantes da 
formação (agentes, 

coordenações, 
gestores, formadoras) 

 

 

Avaliação 

Para tanto, nossa avaliação será desenvolvida ao longo do processo formativo 

enquanto uma estratégia capaz perceber o nível de interesse e apreensão das 

informações tratadas ao longo dos três dias de formação, sendo pautada num 

diálogo permanente com os participantes e na construção de mecanismos 

participativos que possam estimular da melhor forma a sistematização dos 

conhecimentos inerentes às práticas sociais necessárias para efetivação do 

Programa Esporte e lazer da Cidade. Aplicaremos um questionário ao fim da 

formação, bem como ouviremos dos participantes durante o processo formativo 

sugestões, dificuldades as quais procuraremos atender e/ou resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXO 01 

ORIENTAÇÃO PARA VISITA AO NÚCLEO  

PELC - Academia ao Ar Livre Recife 

 

Núcleo/subnúcleo visitado:______________________ 
Município:__________________________ 
Agente/gestor: ____________________________ 
  
 

De posse dessa ficha, o agente deve avaliar os seguintes pontos abaixo, procurando 
exemplificar bem todos eles. Para que tenhamos elementos suficientes durante a nossa 
discussão no reconhecimento da realidade dos núcleos. 

 
 
Registrar as condições dos equipamentos e espaços onde irá funcionar as oficinas do 
PELC e demais atividades de acordo com a organização da comunidade; bem como 
suas possibilidades de ressignificação quanto à utilidade social;  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Identificar situações de exclusão/inclusão social, a presença/ausência de políticas 
públicas de esporte e lazer local e o levantamento/diagnóstico das expectativas da 
comunidade com a chegada do PELC; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Estabelecer contato com a comunidade com a finalidade de levantar informações 
acerca das atividades já realizadas pelos mesmos na comunidade;  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Levantar junto aos usuários as formas organizações comunitárias nos territórios de 
funcionamento do núcleo e as potencialidades de atividades ainda não 
desenvolvidas; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


