
Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico ––––    PPPPPPPP    

1.1.1.1.    InformInformInformInformações Geraisações Geraisações Geraisações Gerais    

Município:  Petrópolis UF: RJ 

Mês/Ano de Preenchimento do PP: Abril de 2014 

Nome do Responsável pela 

Elaboração do PP:  

Rubens José França Bomtempo 

Cargo do Responsável pela 
Elaboração do PP:  

Prefeito 

E-mail do Responsável: 
(Informe apenas um) 

rubensbomtempo@petropolis.rj.gov.br  /  convênios@petropolis.rj.gov.br  

Endereço:  Avenida Koeler, nº 260  
 

Complemento:  CEP:  25685-060  
 

Telefone Fixo (com DDD): (024) 2291-1889 FAX (com DDD): 

Telefone Celular (com 

DDD): 
 

Programa a ser implementado: 

(    X  ) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Núcleo Urbano 

(          ) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Núcleo para os Povos e Comunidade 
Tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, Populações Ribeirinhas, Populações Rurais, as 

Comunidades de Terreiro, os Extrativistas, os Ribeirinhos, os Caboclos, os Pescadores Artesanais, 
Kalungas, os Pomeranos, Faxinalenses, as Comunidades de Fundos, Ciganos, Geraizeiros, 
Vazanteiros, Pantaneiros e demais sujeitos sociais emergentes, cujas identidades coletivas se 
fundamentam em direitos territoriais e numa autoconsciência cultural). 

(          ) Programa Vida Saudável (VS) 
    

2222....    Informações sobre o município ondInformações sobre o município ondInformações sobre o município ondInformações sobre o município onde o Pe o Pe o Pe o Programa serrograma serrograma serrograma será implementadoá implementadoá implementadoá implementado    ((((ppppreenchimento reenchimento reenchimento reenchimento do Ministério do do Ministério do do Ministério do do Ministério do 
EsporteEsporteEsporteEsporte))))    

2.1. Região: Sudeste – região serrana - RJ 2.2. População: 295,917 hab 

2.3. PIB: 7.059.696 mil reais 2.4. IDH-M: 0,745 

2.5. Número de pessoas com deficiência no município: n/i 

2.6. Tipo de parceria: 
(          ) Edital. Número/Ano: ______________________________________________ 

(      x    ) Emenda Parlamentar. 
(          ) Proponente Específico. 

2.7. Pontuação do município na seleção 
por edital: 

73,50 

2.8. Classificação do município no edital: 506 
    

 
 

3333....    Identificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade Proponente::::    

Nome:  Prefeitura Municipal de Petrópolis  
 

CNPJ:  29.138.344/0001-43  
 



Endereço:   Avenida Koeler, nº 260  
 

Complemento:  CEP:  25685-060  
 

Telefone Fixo (com DDD):  (24) 2246-9240  
 

Fax (com DDD):  

Telefone Celular (com DDD):  

Dirigente: (Nome do Prefeito(a), 

Reitor(a)) 
Rubens José França Bomtempo 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) 

rubensbomtempo@petropolis.rj.gov.br   /  convênios@petropolis.rj.gov.br  

RG Dirigente:  058983700-4  
 

Órgão expedidor:  IFP  
 

CPF Dirigente:  003.875.607-55  
 

 
 

4444....    Informações sobre aInformações sobre aInformações sobre aInformações sobre a    Entidade ProponenteEntidade ProponenteEntidade ProponenteEntidade Proponente    do Programa:do Programa:do Programa:do Programa:     

4.1 A Entidade já teve convênios com o PELC/VS? 

(          ) Sim Nº de convênios:  

(    x   ) Não 

4.2 Se a resposta anterior for sim, apresente de forma breve quais foram os resultados (positivos e 
negativos) dos convênios anteriores:  
 

4.3. Em relação à política de lazer e esporte recreativo no município, responda: 

4.3.1. Existe Secretaria/ Departamento/ Setor Municipal de Lazer e Esporte? 

(x) Sim. Nome: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
(          ) Não.  

4.3.2. Apresente brevemente os principais programas municipais de esporte e lazer em vigência no 
município? Programa Segundo Tempo (convênio); Escola Aberta (recursos próprios); Circuito Municipal 

de Corridas Rústicas ; Jogos das Escolas Municipais (JEMs); Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis 
(JEUPs); Dia Muito Especial (portadores de deficiências); Copa Municipal das Comunidades (diversas 
modalidades); Jogos Universitários de Petrópolis (JUPs); Circuito de Lutas de Petrópolis (diversas 
modalidades) etc.   
 

4.3.3. Existe alguma entidade social municipal que atua na área do esporte e lazer? (conselhos, entidades de 

classe etc) 

(     x     ) Sim. Nomes: Conselho Municipal de Esportes e Lazer; Liga Petropolitana de Desportos 
(responsável pelos clubes sociais e esportivos) etc.  
 

(          ) Não. 
 
 

5555....    Entidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle Social::::    
Definir uma entidade que será a responsável pelo acompanhamento das atividades do Programa. A 

indicação da Entidade de Controle Social deve seguir as orientações presentes nas Diretrizes do 
Programa. 

Nome da Entidade: 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 



Endereço: Rua do Imperador, 38– Centro 

Complemento: sala 101 CEP: 25620-001 

Município: Petrópolis UF: RJ 

Telefone Fixo (com DDD): 24-2246-1508 FAX (com DDD): 24-2246-1508 

Telefone Celular (com DDD):  

E-mail: (Informe apenas um) www.cmdcapetropolis.com.br 

Dirigente/Representante: 
(Nome e Cargo): 

Fernanda Ávilla de C. H. da Matta 
 
 
 

6666....Cadastro de EntidadeCadastro de EntidadeCadastro de EntidadeCadastro de Entidadessss    Parceiras Parceiras Parceiras Parceiras     
Informar os parceiros existentes especificando sua relação e contribuição com o Programa    

6.1. – Nome: 
Fundação Educandário Princesa Isabel do Juizado da Infância e da 
Juventude de Petrópolis 

Telefone de contato da 
entidade (com DDD): 

24-2231-7866 

E-mail da entidade: 
(Informe apenas um) 

fundacaoprincesa@bol.com.br 

Dirigente/Representante: 
(Nome e Cargo): 

Roberto Vicente Krepker Gonçalves 

6.1.1.Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 
(        ) Assistência técnica. Especificar:_________________________________________________________ 

(     ) Formação em serviço. Especificar:  
(    ) Recursos Humanos. Especificar:  
(   x  ) Infraestrutura. Especificar: cessão de espaço (salas de aulas e auditórios) 
(   x   ) Outras contribuições: Especificar: indicação de alunos e divulgação aos comunitários  
 

    

6.2. – Nome: Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência 

Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
24-2246-9077 

E-mail da entidade: 
(Informe apenas um) 

jorgemaia@petropolis.rj.gov.br 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
Jorge da Silva Maia – Presidente 

6.2.1.Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 
(        ) Assistência técnica. Especificar:_________________________________________________________ 
(        ) Formação em serviço. Especificar: _______________________________________________________ 
(        ) Recursos Humanos. Especificar:_________________________________________________________ 

(        ) Infraestrutura. Especificar: _____________________________________________________________ 
(  x   ) Outras contribuições: Especificar: indicação de alunos deficientes e divulgação aos comunitários  
 

    



6.3. Nome: Conselho Municipal de Esportes e Lazer 

Telefone de contato da 
entidade (com DDD): 

24-22468686/22468676 

E-mail da entidade: 
(Informe apenas um) 

sel@petropolis.rj.gov.br 

Dirigente/Representante: 
(Nome e Cargo): 

Renato Freixiela de Oliveira – Presidente 

6.3.1.Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 
(        ) Assistência técnica. Especificar:_________________________________________________________ 
(      ) Formação em serviço. Especificar: _______________________________________________________ 
(        ) Recursos Humanos. Especificar:_________________________________________________________ 
(   x    ) Infraestrutura. Especificar: cessão de espaços 
(  x   ) Outras contribuições: Especificar: indicação de alunos e divulgação aos comunitários  

 
 
 
 

7777. . . . JustificativJustificativJustificativJustificativa da Propostaa da Propostaa da Propostaa da Proposta    (Por que a entidade está propondo part(Por que a entidade está propondo part(Por que a entidade está propondo part(Por que a entidade está propondo participar do Programa?)icipar do Programa?)icipar do Programa?)icipar do Programa?) 
Apresente de modo claro e objetivo qual a importância da implementação do Programa para a entidade 

proponente e para a população local.    

Em um cenário onde se debate cada vez mais temas como violência urbana, redução de maioridade 
penal, vandalismo e o papel do poder público na formação do cidadão, os gestores públicos devem ser 
agentes de mudanças sociais. Tendo em vista a iniciativa do Governo Federal, pelo Ministério do 

Esporte, na implantação do ''PELC'' que busca, em sua última instância, reduzir a vulnerabilidade social 
nessas regiões, a Prefeitura de Petrópolis considera o PELC um Projeto de importante impacto social.a Prefeitura de Petrópolis considera o PELC um Projeto de importante impacto social.a Prefeitura de Petrópolis considera o PELC um Projeto de importante impacto social.a Prefeitura de Petrópolis considera o PELC um Projeto de importante impacto social. O 
Programa Esporte e Lazer na Cidade deve oferecer novos parâmetros e horizontes para a população, 
desde as mais tenras idades aos mais experimentados e de maior trajetória de vida, promovendo a 
integração e a troca de saberes entre os integrantes do público beneficiado, fortalecendo a boa 
convivência, a consciência corporal, o sentimento de pertença na comunidade e construções coletivas. 

Cabe ao poder público, atento às necessidades e expectativas prementes de seus munícipes buscar 
soluções factíveis que proporcionem o bem estar, visto que no mundo contemporâneo o axioma de uma 
boa qualidade de vida é tema constante em todos os meios de comunicação. 
Temos a convicção de que este projeto atenderá a grande demanda decorrente da ocupação efetiva dos 
parques, centros de convivência, ginásios esportivos e centros de lazer com a estruturação adequada de 

núcleos, com materiais esportivos de qualidade e profissionais qualificados. Esta ação classificamos 
como uma iniciativa para consolidar-se em programa futuramente com conceito pedagógico consistente 
e aporte financeiro para custeio de todas as fases do projeto e que certamente proporcionará à 
população de Petrópolis a qualidade de vida que lhes proporcione bem estar. 
Assim sendo a implantação do projeto visa fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva, de 
lazer e cultura, com caráter formativo e social, através de núcleos dirigidos às crianças, jovens, adultos, 

idosos e portadores de deficiência, principalmente em locais de baixa renda do município de 
Petrópolis.Visa garantir melhor qualidade de vida e bem estar social e cultural, promovendo dessa 
forma, a inclusão social, a preservação dos valores morais e civismo, a valorização das raízes e 
heranças culturais, a conscientização de princípios sócio-educativos (coeducação, cooperação, 



emancipação, totalidade, participação, regionalismo), a aquisição de valores de direitos e deveres, a 
solidariedade, o aprimoramento das diversas habilidades psicomotoras e a melhora do condicionamento 
físico. 
Dessa forma, o Município de Petrópolis tem como proposta a implantação de 3 núcleos do PELC, 
favorecendo a participação das crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, 

aumentando sua qualidade de vida. As ações serão organizadas para desenvolvimento do ponto de 
vista motor (coordenação, aspectos cognitivos), de cidadania (com ações de integração social) e 
formativas dentre outras. 

Concordamos com Luckesi (2005), quanto às preocupações com conquista de autonomia e 
 reciprocidade nas relações, procurando transformações pela superação do autoritarismo, entendendo a 
necessidade de um modelo social que exija participação democrática dos envolvidos. A partir da 

democratização do esporte e do lazer pretendemos alertar para o aumento significativo do sedentarismo 
e das doenças provenientes deste, conscientizando a população para mudanças no estilo de vida, no 
que se refere à importância da prática regular, consciente e prazerosa da atividade física e seus 
benefícios para saúde, lazer e socialização.  
 

 

 
 
 

9999....    Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    (Quais os objetivos mais es(Quais os objetivos mais es(Quais os objetivos mais es(Quais os objetivos mais específicos que se pretende conquistapecíficos que se pretende conquistapecíficos que se pretende conquistapecíficos que se pretende conquistarrrr    com a com a com a com a 

implementação da Propostaimplementação da Propostaimplementação da Propostaimplementação da Proposta????) ) ) ) (p(p(p(podem ser assinaladas mais de uma alternativa)odem ser assinaladas mais de uma alternativa)odem ser assinaladas mais de uma alternativa)odem ser assinaladas mais de uma alternativa)    

(  x  ) Estruturar espaços públicos para socialização por meio de atividades de lazer e esporte 
recreativo. 
(  x   ) Fortalecer a política municipal de lazer e esporte recreativo. 
(  x  ) Melhorar a saúde e qualidade de vida da população local por meio de atividades de esporte e 

lazer. 
(  x  ) Propiciar à população local maior qualidade nas ações de lazer e esporte recreativo, valorizando 
a cultura local. 
(  x  ) Propiciar à população local mais oportunidades para praticar atividades de lazer e esporte 
recreativo. 

(  x   ) Promover maior inclusão social por meio do lazer e esporte recreativo. 
( x ) Outros objetivos. Especificar: valorizar o multiculturalismo; gestão participativa e coletiva; e 
conhecimento das qualidades da cultura local; envolver pessoas deficientes; estabelecer relações 
autônomas, críticas e protagonistas; desenvolvimento sustentável.  

 

8888....    Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com 
a implementação da Pra implementação da Pra implementação da Pra implementação da Proposta?oposta?oposta?oposta?))))    (A(A(A(Apresentepresentepresentepresente    um únicum únicum únicum único objetivoo objetivoo objetivoo objetivo))))    

Desenvolver uma proposta de política pública social com o intuito de atender as necessidades de esporte 
recreativo, lazer e cultura da população de Petrópolis: crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de 
necessidades especiais, estimulando, assim a convivência social e a socialização do conhecimento do 
lúdico e dos valores morais e sociais entre os participantes. 
Ademais, pretende-se melhorar da convivência social e saúde dos participantes pelo estímulo à formação 

de lideranças comunitárias, que deverão socializar o conhecimento referente à importância e ao sentido 
da prática de atividades esportivas e de lazer e, também, às formas de organização coletiva. 



11110000....    Público AlvoPúblico AlvoPúblico AlvoPúblico Alvo::::    
Descrever objetivamente qual o público-alvo que se pretende atender diretamente com as atividades 
oferecidas, conforme o tipo de núcleo. Seguir as Diretrizes do Programa. 

(    X   ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 300 

(   X    ) Jovens (15 a 24 anos) 300 

(    X   ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos): 300 

(   X    ) Idosos (a partir de 60 anos) 300 

(    X   ) Pessoas com deficiência (limitação 

física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na 
distribuição acima) 

100 

Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:    1200 

 

11111111....    Divulgação doDivulgação doDivulgação doDivulgação do    ProgramaProgramaProgramaPrograma    
Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa) 

(   x     ) Carros ou bicicletas de som 
(    x    ) Cartazes 
(     x   ) Faixas ou banners 
(    x    ) Internet. Especificar: principalmente redes sociais  
(    x    ) Jornais 
(   x     ) Panfletos 

(   x     ) Rádio 
(   x    ) Televisão 
(         ) Outros. Especificar: ____________________________________________________________________ 
 

11112222....    Inscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantesInscrição dos participantes    
Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas ((((podem ser 

assinaladas mais de uma alternativa) 
(         ) Em centros comunitários 
(    x   ) Na sede da entidade proponente 

(    x    ) Na sede de entidades parceiras 
(    x    ) Nos locais onde funcionarão o núcleo e subnúcleos 
(         ) Pela internet. Especificar: _______________________________________________________________ 
(         ) Outros. Especificar: ____________________________________________________________________ 

 

11113333    ----    Equipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de Trabalho    
Visando atender a quantidade de núcleos, conforme orientações das Diretrizes. 

Nº de Coordenador Geral 
(sob responsabilidade do município) 

01  

Nº de Coordenadores 
Pedagógicos: 

01  

Nº de Coordenadores de 
Núcleo: 

3 

Nº de Agentes Sociais: 18 

Total de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipeTotal de pessoas na equipe::::    23 
 
 
 
 



 

11114444....    Quadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do Pleito    
Consulte a matriz de valores . Vide Diretrizes. 

Nº de Núcleos: 03 

Valor solicitado ao ME: R$ 598.200,00 

Vigência: 
22224444    
mesesmesesmesesmeses    

Número de 
meses para 
estruturação 
necessária ao 

desenvolvimento 
do Programa: 

    04040404    

Número de 
meses para o 
efetivo 

atendimento: 

22220000    mesesmesesmesesmeses    

 
 

11115555. . . . Núcleos e SubnúcleosNúcleos e SubnúcleosNúcleos e SubnúcleosNúcleos e 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. Vide as Diretrizes. 

11115555.1. Nome do Núcleo:.1. Nome do Núcleo:.1. Nome do Núcleo:.1. Nome do Núcleo:    Esporte Clube CascatinhaEsporte Clube CascatinhaEsporte Clube CascatinhaEsporte Clube Cascatinha    Número de inscritos: 300 
Espaço que será utilizado: 
(         ) Praça pública 
(         ) Quadra ou ginásios esportivos 
(         ) Campo de futebol 
(         ) Centro comunitário 

(   x     ) Clubes sociais 
(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 
(      ) Outro: Especificar:  
Endereço: Rua Bernardo Vasconcelos, 327 – Cascatinha 
Complemento:  
Município/UF: Petrópolis/RJ CEP: 25770-460 
SubSubSubSubnnnnúcleoúcleoúcleoúcleo        

15151515.1.1.1.1.1.1.1.1. Nome do . Nome do . Nome do . Nome do SubSubSubSubnnnnúcleo:úcleo:úcleo:úcleo:    Palmeira Futebol ClubePalmeira Futebol ClubePalmeira Futebol ClubePalmeira Futebol Clube    Número de inscritos: 100 
Espaço que será utilizado: 
(         ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 
(         ) Campo de futebol 
(   x   ) Clubes sociais 
(         ) Outro: Especificar:_____________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Quissamã, 2041 – Quissamã   
Complemento:  

Município / UF: Petrópolis/RJ  CEP: 25560-002 
 

15.2. Nome do Núcleo:15.2. Nome do Núcleo:15.2. Nome do Núcleo:15.2. Nome do Núcleo:    Posse Futebol ClubePosse Futebol ClubePosse Futebol ClubePosse Futebol Clube    Número de inscritos: 400 
Espaço que será utilizado: 



(         ) Praça pública 
(         ) Quadra ou ginásios esportivos 
(         ) Campo de futebol 
(         ) Centro comunitário 
(   x     ) Clubes sociais 
(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 
(      ) Outro: Especificar:  
Endereço: Estrada Silveira da Mota s/n – Posse 
Complemento:  
Município/UF: Petrópolis/RJ CEP: 25770-410 

15.3. Nome do Núcleo15.3. Nome do Núcleo15.3. Nome do Núcleo15.3. Nome do Núcleo: Laginha Futebol Laginha Futebol Laginha Futebol Laginha Futebol 
ClubeClubeClubeClube    

 
Número de 
inscritos: 

400 

Espaço que será utilizado: 
(         ) Praça pública 
(         ) Quadra ou ginásios esportivos 
(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 
(   x     ) Clubes sociais 
(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 
(      ) Outro: Especificar:  
Endereço: Estrada das Arcas, 1920 – Itaipava 
Complemento:  
Município/UF: Petrópolis/RJ CEP: 25745-120 

 
 
 

11116666....    Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    (Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas)(Atividades Sistemáticas)    
Distribua nos quadros abaixo as ações de lazer e esporte recreativo a serem ofertadas, diversificando as 
atividades ao longo da semana e considerando a carga-horária de trabalho dos agentes sociais. Vide as 
diretrizes para o preenchimento correto. 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    
1111::::    

ESPORTE CLUBE CASCATINHAESPORTE CLUBE CASCATINHAESPORTE CLUBE CASCATINHAESPORTE CLUBE CASCATINHA    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    
DominDominDominDomin

gogogogo    

Matutin
o 

Futebol Futebol Futebol Futebol 
de campode campode campode campo    

(8h/10h);(8h/10h);(8h/10h);(8h/10h);    
Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de 

mesamesamesamesa    
(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

    

Jogos Jogos Jogos Jogos 
populares populares populares populares 
(8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); 

construçãconstruçãconstruçãconstruçã
o de o de o de o de 

brinquedobrinquedobrinquedobrinquedo
s s s s 

artesanaiartesanaiartesanaiartesanai

    

Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de 

campo (8h/10h); campo (8h/10h); campo (8h/10h); campo (8h/10h); 
tênis de mesa tênis de mesa tênis de mesa tênis de mesa     

(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

Capoeira Capoeira Capoeira Capoeira 

(9h/11hh) e (9h/11hh) e (9h/11hh) e (9h/11hh) e 
tênis de mesa tênis de mesa tênis de mesa tênis de mesa 

(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

    



s s s s 
(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

horáriohoráriohoráriohorário    

Vespert

ino 
                            

Noturno 

Dança de Dança de Dança de Dança de 
salão salão salão salão 

20h/21h; 20h/21h; 20h/21h; 20h/21h; 
tênis de tênis de tênis de tênis de 

mesa mesa mesa mesa 
(19h/20h)(19h/20h)(19h/20h)(19h/20h)    

    

Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de 
mesa mesa mesa mesa 

(19h/20h)(19h/20h)(19h/20h)(19h/20h)    

horáriohoráriohoráriohorário    

    
Dança de salão Dança de salão Dança de salão Dança de salão 

(20h/21h)(20h/21h)(20h/21h)(20h/21h)    
        

SubSubSubSub----nnnnúcleoúcleoúcleoúcleo    
1111::::    

Palmeira Futebol ClubePalmeira Futebol ClubePalmeira Futebol ClubePalmeira Futebol Clube    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    
DominDominDominDomin

gogogogo    

Matutino     
Futsal Futsal Futsal Futsal 

(9h/11h)(9h/11h)(9h/11h)(9h/11h)    
    

Futsal Futsal Futsal Futsal 
(9h/11h)(9h/11h)(9h/11h)(9h/11h)    

            

Vespertino                             

Noturno                             

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

2222::::    
POSSE FUTPOSSE FUTPOSSE FUTPOSSE FUTEBOL CLUBEEBOL CLUBEEBOL CLUBEEBOL CLUBE    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    
DominDominDominDomin

gogogogo    

Matutin
o 

        

Futsal Futsal Futsal Futsal 

(9h/10h(9h/10h(9h/10h(9h/10h30303030
))))    

    Futsal (9h/10h30)Futsal (9h/10h30)Futsal (9h/10h30)Futsal (9h/10h30)            

Vespert
ino 

Tênis de Tênis de Tênis de Tênis de 

mesa mesa mesa mesa 
(1(1(1(14444h/1h/1h/1h/16666))))    

            

Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de 
artesanato(15h30artesanato(15h30artesanato(15h30artesanato(15h30

/17h)/17h)/17h)/17h)    
Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa 

(1(1(1(14444h/1h/1h/1h/16666h)h)h)h)    

Judô Judô Judô Judô 
((((14141414h/1h/1h/1h/15555h30); h30); h30); h30); 

oficina de oficina de oficina de oficina de 
artesanatoartesanatoartesanatoartesanato    

((((15151515h30/1h30/1h30/1h30/17777h)h)h)h)    

    

Noturno 

Judô Judô Judô Judô 
(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3

0); Tênis 0); Tênis 0); Tênis 0); Tênis 
de mesa de mesa de mesa de mesa 

(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3
0)0)0)0)    

Voleibol Voleibol Voleibol Voleibol 
(19h/22h)(19h/22h)(19h/22h)(19h/22h)    

Judô Judô Judô Judô 
(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3

0); Tênis 0); Tênis 0); Tênis 0); Tênis 
de mesa de mesa de mesa de mesa 

(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3
0)0)0)0)    

                

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    
3333::::    

LAJINHA FUTEBOL CLUBELAJINHA FUTEBOL CLUBELAJINHA FUTEBOL CLUBELAJINHA FUTEBOL CLUBE    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    
DominDominDominDomin

gogogogo    



Matutin
o 

Futebol Futebol Futebol Futebol 
de campo de campo de campo de campo 
(8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); 

capoeira capoeira capoeira capoeira 
(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

    

Futebol Futebol Futebol Futebol 
de campo de campo de campo de campo 
(8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); 

capoeira capoeira capoeira capoeira 
(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

Jogos Jogos Jogos Jogos 
popopopoppppulares ulares ulares ulares 
(8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); (8h/10h); 
oficina de oficina de oficina de oficina de 
brinquedobrinquedobrinquedobrinquedo

s s s s 
artesanaiartesanaiartesanaiartesanai

s s s s 
(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)(10h/12h)    

    
Capoeira Capoeira Capoeira Capoeira 
(10h/12)(10h/12)(10h/12)(10h/12)    

    

Vespert
ino 

    

Jogos Jogos Jogos Jogos 

populares populares populares populares 
((((14h/15h314h/15h314h/15h314h/15h3
0); futebol 0); futebol 0); futebol 0); futebol 
de campo de campo de campo de campo 
(15h30/17(15h30/17(15h30/17(15h30/17

h)h)h)h)    
Atividade Atividade Atividade Atividade 
horáriohoráriohoráriohorário    

            

Jogos Jogos Jogos Jogos 
poppoppoppopulares ulares ulares ulares 

(14h/15h30);d(14h/15h30);d(14h/15h30);d(14h/15h30);d
ança de salão ança de salão ança de salão ança de salão 

(17/18h); (17/18h); (17/18h); (17/18h); 

Atividade Atividade Atividade Atividade 
horáriohoráriohoráriohorário    

    

Noturno         

Teatro Teatro Teatro Teatro 
(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3

0); dança 0); dança 0); dança 0); dança 
de salão de salão de salão de salão 

(20h30/22(20h30/22(20h30/22(20h30/22
h) h) h) h) 

Atividade Atividade Atividade Atividade 

horáriohoráriohoráriohorário    

Teatro Teatro Teatro Teatro 

(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3(19h/20h3
0); dança 0); dança 0); dança 0); dança 
de salão de salão de salão de salão 

(20h30/22(20h30/22(20h30/22(20h30/22
h)h)h)h)    

            

 
 
 
 

17171717. . . . Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    ((((Atividades AssistemátiAtividades AssistemátiAtividades AssistemátiAtividades Assistemáticascascascas))))    
Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

Eventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de Núcleo    (ao menos uma vez (ao menos uma vez (ao menos uma vez (ao menos uma vez ppppoooorrrr    mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)mês, com participantes do Núcleo)    

Eventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de Núcleo    

1 Evento: Boas Práticas 

Descrição: relato das boas práticas realizadas 

em cada núcleo que facilitaram a implantação de 
cada núcleo, objetivando sanar problemas iniciais 
e utilizar ações de sucesso em outros núcleos. 

2 Evento: Festivais de Jogos e Esportes 
Descrição: atividades lúdicas e esportivas, 

objetivando maior integração dos beneficiados.  

3 
Evento: Dia do Esporte Adaptado  
 

Descrição: promoção de práticas de esportes 
adaptados, objetivando que os participantes 
“normais” conheçam essas atividades e 
percebam a superação que os deficientes obtêm 

quando dessas práticas.   



4 

 
 
 

Evento: Prata da Casa 1 
 

Apresentação de manifestações artísticas e 
culturais dos próprios participantes (habilidades 
que os próprios considerem relevantes). No 
decorrer das atividades os alunos serão 
convidados a participar e poderão demonstrar 

para seus colegas, caso queiram, as 
manifestações que interpretam como possíveis 
de apresentação.  
 

5 Evento:Jogos multiculturais 

Descrição: palestras e práticas de jogos de 

diversas culturas, objetivando maior repertório de 
jogos; o conhecimento de diversos sentidos 
quando das práticas coletivas e; sensibilização 
quanto da importância da cultura lúdica praticada 
em diferentes épocas e regiões do país. 

Estimulando práticas interculturais.  

6 Evento: Multiculturalismo 

Descrição: exaltação das manifestações de 
músicas e danças em Petrópolis, de acordo com 
a cultura os primeiros colonos. Por exemplo: 
alemães, italianos e afrodescendentes. 

7 Evento: Esporte e Mídia 

Descrição: debates relacionados às formas de 
apropriação do esporte pela mídia, influências e 
contrapontos desses ideais quando das práticas 
comunitárias. 

Esses debates serão estimulados por uma 
palestra inicial, desencadeadora do assunto 
supracitado. 

8 Evento: Organização Comunitária 

Descrição: a importância das construções 
coletivas comunitárias e efeitos práticos na 

dinâmica dos moradores. 
Esses debates serão estimulados por uma 
palestra inicial, desencadeadora do assunto 
supracitado. 

9 
Evento: Caminha Orientada  
 

Descrição: Caminhada orientada por locais 
turísticos da cidade.. 
. 

10 
Evento: Hábitos de Saúde e Qualidade de 

Vida 

Descrição: atividade intersetorial de órgãos 
públicos relacionados à saúde e à educação.  

Palestra, vídeos e formação de grupos para 
multiplicação das ações nas comunidades. 

11 
Evento: Resgate Cultural de Jogos Populares 
e Brincadeiras de Rua 

Descrição: práticas dos jogos e brincadeiras 
populares; exposição de brinquedos artesanais 



12 Evento: Festival Multiesportivo 
Descrição: práticas espontâneas de esportes 
(“peladões”) 

13 Evento: Copa do Mundo 

Descrição: conhecendo as culturas dos diversos 
países participantes da Copa 2014; torneio de 

futebol. 
Nesse dia, as equipes serão integradas por 
membros que apresentarão curiosidades dos 
países os quais representarão e outros que 
jogarão o torneio da modalidade. Ambas 
atividades serão valorizadas para o sucesso de 

cumprimento das atividades dos grupos.   

14 Evento: Educação pelo Esporte 

Descrição: valores importantes transmitidos 
quando das práticas esportivas e as “inversões 
de valores” quando das práticas mal orientadas. 

Palestra e vídeos educativos sobre o assunto 

15 
Evento: Conhecendo as Trilhas de Petrópolis 
1 

Descrição: caminhadas pelas trilhas de mata 
atlântica de Petrópolis, estimulando a 
consciência quanto à conservação e ao prazer de 
práticas de esportes na natureza. 

16 Evento: Municipalização das Ações 

Descrição: debates e palestras objetivando 
organização coletiva para que as ações do 
programa sejam continuadas pelo município. 
Dinâmicas entre comunitários, coordenadores, 

poder público e participantes. 

17 Evento: Nossas Vidas Devido ao PELC 

Descrição: relatos dos participantes refletindo o 
que a participação no programa interferiu nas 
vidas dos mesmos. 
Relatos de experiências dos próprios 

participantes. 

18 
Evento: Conhecendo as Trilhas de Petrópolis 
2 
 

Descrição: caminhadas pelas trilhas de mata 
atlântica de Petrópolis, estimulando a 
consciência quanto à conservação e ao prazer de 
práticas de esportes na natureza. 

. 

19 Evento: Prata da Casa 2 

Apresentação de manifestações artísticas e 
culturais dos próprios participantes (habilidades 
que os próprios considerem relevantes). No 

decorrer das atividades os participantes serão 
convidados a participar e poderão demonstrar 
para seus companheiros, caso queiram, as 
manifestações que interpretam como possíveis 
de apresentação. 



20 Evento: Grande Confraternização 1 
Descrição: grande festa de confraternização 
organizada de acordo com o interesse dos 
comunitários. 

    

Eventos Eventos Eventos Eventos SociaisSociaisSociaisSociais    

1 Evento: O PELC e a Comunidade 

Descrição: evento social festivo, com lanche e 
palestras de esclarecimentos aos responsáveis e 
interessados, quanto aos objetivos do ME 
relacionados ao programa. 

2 Evento: Espaço de Lazer 

Demarcação de espaços exclusivos nas 

comunidades para prática de atividades 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 
Semelhante ao modelo de ruas de lazer.  

3 
Evento: Artesanato e Construção de 
Brinquedos 

Descrição: demonstração dos comunitários de 

habilidades relacionadas ao artesanato, 
principalmente aos brinquedos artesanais.  
Quando das atividades sistemáticas, os 
participantes serão informados quanto às formas 
de brincar por pessoas de gerações passadas, 
quando a oferta de brinquedos industrializados, 

principalmente os eletrônicos, era tímida ou 
mesmo inexistentes. Portanto os brinquedos e 
implementos eram construídos artesanalmente. 
Questionar aos participantes quais brinquedos 
eles sabem confeccionar e se os mesmos 

conhecem comunitários (principalmente aqueles 
com idades mais avançadas) que lembram ou 
constroem brinquedos e/ou objetos artesanais. 
Caso positivo, convidá-los para a demonstração, 
no dia do evento ou mesmo anteriormente, a 
título de divulgação. 

4 
Evento: A Cadeia Produtiva do Esporte e do 
Lazer: possibilidades de emprego e renda  

Descrição: divulgação de ações do ME no que se 
refere ao tema cadeia produtiva e as 
possibilidades de geração de emprego e renda 
para os comunitários.  

Boas práticas e ações positivas referentes a 
produção, comercialização e serviços inerentes 
às práticas de esportes e lazer.. 

5 Evento: Festa Junina 
Descrição: evento regional folclórico, permitindo 
a integração de diversas faixas etárias 

6 Evento: Grande Confraternização 2 
Descrição: grande festa de confraternização 
organizada de acordo com o interesse dos 



comunitários. 
    

Eventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do Programa    

1 Evento: Festival da Canção Comunitária 

Descrição: apresentação de manifestações de 
músicas interpretadas pelos participantes dos 

diversos núcleos e/ou convidados pelos mesmos. 
No decorrer das atividades os participantes serão 
convidados a participar e poderão demonstrar 
para seus companheiros, caso queiram, as 
manifestações que interpretam como possíveis 
de apresentação. Podendo assim, usar esses 

momentos a título de ensaio. 
 

2 Evento: Festivais de jogos e esportes 

Descrição: destinado a uma grande 
confraternização, quando os comunitários 

escolherão as atividades que lhe sejam mais 
favoráveis e agradáveis. 

3 Evento: Baile à Fantasia 

Descrição: grande baile de confraternização.  
Como há envolvimento de menores, a atividade 
ocorrerá durante o dia, provavelmente final de 

semana e para um quantitativo seguro, de acordo 
com as possibilidades de um dos clubes 
envolvidos, que tiver interesse e melhor puder 
receber os convidados. Caso seja necessário e 
possível, sugerimos dividir esse evento em mais 

de uma data.  
 
 
 
 
 

18181818    ––––    Sistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de Formação    em Serviço:em Serviço:em Serviço:em Serviço:    
Detalhe abaixo como a entidade irá desenvolver a formação em serviço. Vide as Diretrizes. 

(    x   ) Reuniões pedagógicas da equipe de trabalho. 
Periodicidades das reuniões: semanal 
(   x     ) Grupo de estudo para leitura e discussão dos textos. 
Periodicidade dos encontros do grupo: mensal 
(   x     ) Cursos, oficinas, palestras. 

(   x     ) Participação em eventos. 
(  x    ) Atividades de campo. 
(    x    ) Outras opções. Especificar: relatos de experiências e boas práticas 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

19191919....    Acompanhamento do ProAcompanhamento do ProAcompanhamento do ProAcompanhamento do Programa:grama:grama:grama:    
Descreva como a entidade acompanhará a execução do programa junto a equipe contratada e aos 
participantes. 



(  x    ) Constituição do Conselho Gestor do Programa no primeiro semestre. 
(   x   ) Consultas aos beneficiários do Programa. 
Periodicidades das consultas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): quinzenal inicialmente e mensal, 
de acordo com o avanço das ações  
(   x    ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade Proponente. 

Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): mensal 
(    x   ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade de Controle Social. 
Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): ___________________________ 
(   x    ) Participação nos módulos de formação. 
(   x     ) Reuniões com os responsáveis pelo Programa. 
Periodicidades das reuniões (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): quinzenal 

(   x    ) Visita aos Núcleos e Subnúcleos 
Periodicidades das visitas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): ________________________________ 
 (  x   ) Outras opções. Especificar: visitas extraordinárias, no caso de ocorrências não planejadas. 

 
 
 

20202020    ––––    Continuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no MunicípioContinuidade do Programa no Município (após o final da vigência do convênio): 

20.1. O Programa continuará vigente no município após a finalização do convênio? 
(         ) Sim 
(          ) Não 
(    x   ) Não sabe: preconizamos a possibilidade de municipalização das ações 

20.2. Quais iniciativas a entidade proponente pretende adotar para continuar com o Programa (podem ser 

assinalas mais de uma alternativa): 
(         ) Aumentar o aporte de recursos financeiros próprios no Programa 

(   x     ) Buscar novas fontes de recursos para o Programa. Especificar: parceria públco-privadas 
(   x    ) Realizar novo convênio com o Ministério do Esporte 
(         ) Outros. Especificar: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

20.3. No caso de continuidade, a perspectiva é que o Programa: 

(         ) Aumente, atendendo mais cidadãos 
(          ) Continue do mesmo porte 
(         ) Diminua 
(  x   ) Não sabe: dependemos da avaliação do impacto  desse programa, assim como o levantamento das 
necessidades de demanda por estudos realizados pela Secretaria de Esportes e Lazer e da 
intersetorialidade municipal e dos próprios comunitários. 

 
 
 

 


