
Planejamento Pedagógico – PP 

1. Informações Gerais 

Município: Andaraí UF:  BA 

Mês/Ano de Preenchimento do PP: Março/2014 

Nome do Responsável pela 

Elaboração do PP:  

Isa Dourado Neto de Abreu Bacelar 

Cargo do Responsável pela 

Elaboração do PP:  

Secretaria Municipal de Educação 

E-mail do Responsável: 

(Informe apenas um) 
isadnabacelar@gmail.com 

Endereço: Rua Marimbus, s/nº, Alto da Bela Vista 

Complemento: Casa CEP: 46830-000 

Telefone Fixo (com DDD): 75-33352529 FAX (com DDD): 75-33352529 

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) 
 

2. Informações sobre o município onde o Programa será implementado (preenchimento do Ministério do 

Esporte) 

2.1. Região: Centro-Oeste 2.2. População: 13.960,00 

2.3. PIB: R$ 4.287,26 (IBG -2011) 2.4. IDH-M: 0,67 

2.5. Número de pessoas com deficiência no município:  

2.6. Tipo de parceria: 

(          ) Edital. Número/Ano: ______________________________________________ 

( X ) Emenda Parlamentar. 

(    ) Proponente Específico. 

2.7. Pontuação do município na seleção 

por edital: 
 

2.8. Classificação do município no edital:  
 

 

 

3. Identificação da Entidade Proponente: 

Nome: Prefeitura Municipal de Andaraí 

CNPJ: 13.922.570/0001-80 



Endereço:  Rua Marimbus, S/Nº, Alto da Bela Vista 

Complemento:  CEP: 46830-000 

Telefone Fixo (com DDD): 75-33352119 Fax (com DDD): 75-33352529 

Telefone Celular (com DDD):  

Dirigente: (Nome do Prefeito(a), 

Reitor(a)) 
Wilson Paes Cardoso 

E-mail do dirigente: 

(Informe apenas um) 
gabinetedoprefeitopma@gmail.com 

RG Dirigente: 662766 Órgão expedidor: SSP/BA 

CPF Dirigente: 054.695.385-91 
 

 

4. Informações sobre a Entidade Proponente 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 de Educação, Esporte e Cultura 

(          ) Não.  

4.3.2. Apresente brevemente os principais programas municipais de esporte e lazer em vigência no 

município?  

 Não há programas de esporte e lazer para serem inseridos 

 

 

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 Educação, Esporte e Cultura. 

________________________________________________________________________________________ 

(   ) Não. 
 

 

5. Entidade 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 de Educação, Esporte e Cultura 

Endereço: Praça Aureliano Gondim 

Complemento:  CEP: 46.830-000 



Município: Andaraí UF: BA 

Telefone Fixo (com DDD): (75)3335-2529 FAX (com DDD): 

Telefone Celular (com DDD):  

E-mail: (Informe apenas um) isadnabacelar@gmail.com 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
Isa Dourado Neto de Abreu Bacelar (Presidente) 

 

 

 

6.Cadastro de Entidades Parceiras  

Informar os parceiros existentes especificando sua relação e contribuição com o Programa. 

6.1. – Nome: Instituto Fazer Acontecer 

Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
071-3347-8280 

E-mail da entidade: 

(Informe apenas um) 
rpa@azeracontecer.org.br 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 

Renato Luiz Paes de Andrade 

Coordenador Executivo 

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

(    X    ) Assistência técnica 

(        ) Financiamento 

(    X    ) Formação em serviço 

(        ) Recursos Humanos 

(        ) Infraestrutura. Especificar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(        ) Outras contribuições: Especificar______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.2. – Nome:  

Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
 

E-mail da entidade: 

(Informe apenas um) 
 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
 

6.2.1. Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 

(        ) Assistência técnica 

(        ) Financiamento 

(        ) Formação em serviço 

(        ) Recursos Humanos 

(        ) Infraestrutura. Especificar: ________________________________________________________ 

 (        ) Outras contribuições: Especificar______________________________________________________ 

 

6.3. Nome:  



Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
 

E-mail da entidade: 

(Informe apenas um) 
 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
 

6.3.1. Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 

(        ) Assistência técnica 

(        ) Financiamento 

(        ) Formação em serviço 

(        ) Recursos Humanos 

(        ) Infraestrutura. Especificar: __________________________________________________________ 

 (        ) Outras contribuições: Especificar______________________________________________________ 
 

 

 

7. Justificativa da Proposta (Por que a entidade está propondo participar do Programa?) 

Apresente de modo claro e objetivo qual a importância da implementação do Programa para a entidade 

proponente e para a população local. 

Fundamentalmente a causa que nos faz pensar na implantação do PELC no município de 

Andaraí é o desconhecimento da sociedade local em relação ao que é o esporte lazer e a 

insensibilidade dos atores que detém o poder de transformação desta realidade para mudar o 

foco da perspectiva do esporte. O desejo é focar em atividades de recreação e lazer por meio 

da pratica esportiva, que é o objetivo do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC em vez 

da busca de projeção social, enriquecimento e busca de melhores marcas e recordes que é o 

foco do esporte de alto rendimento. 
 

 

Para tanto a inserção dessa proposta para o município, nesse período que o país recebe dois 

grandes eventos esportivos, é de suma importância para que a sociedade possa participar das 

atividades esportivas e recreativas, e assim direcionando a sociedade como um todo tornando 

uma cidade mais alegre e saudável. 

 

 

 

 

9. Objetivos Específicos (Quais os objetivos mais específicos que se pretende conquistar com a 

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

(        ) Estruturar espaços públicos para socialização por meio de atividades de lazer e esporte 

8. Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com 

a implementação da Proposta?) (Apresente um único objetivo) 

Com a implantação do PELC no município, a pretensão é de estimular e contribuir a 

democratização do acesso à prática do esporte, lazer e cultura por meio de ações para as 

diversas faixas etárias, garantindo assim o respectivo direito constitucional na melhor formação 

cidadã. 

 



recreativo. 

(   X   ) Fortalecer a política municipal de lazer e esporte recreativo. 

(      ) 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: Fortalecer valores humanos como igualdade, Solidariedade, 

Respeito, Cooperação e Honestidade entre os participantes; Possibilitar o contato com temas 

que visam ao desenvolvimento da cidadania; Promover o crescimento da prática esportiva; 

Desenvolver o espírito crítico da população; Formar agentes multiplicadores que transmitam o 

conhecimento adquirido para seus pares na comunidade. 

 
 

10. Público Alvo: 

Descrever 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) Quantidade: 130 

( X ) Jovens (15 a 24 anos) Quantidade: 190 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos): Quantidade: 50 

( X ) Idosos (a partir de 60 anos) Quantidade: 30 

( X ) Pessoas com deficiência (limitação física, 

mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 

acima) 

Quantidade: 30 

Nº Total de Inscritos: 400 
 

11. Divulgação do Programa 

Informe 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 

(       ) Internet. Especificar: ____________________________________________________________________ 

(  X  ) Jornais 

(       ) Panfletos 

(  X  ) Rádio 

(       ) Televisão 

(       ) Outros. Especificar: ____________________________________________________________________ 
 

12. Inscrição dos participantes 

Informe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas (podem ser 

assinaladas mais de uma alternativa) 

(  X   ) Em centros comunitários 



(  X   ) Na sede da entidade proponente 

(       ) Na sede de entidades parceiras 

(       ) Nos locais onde funcionarão o núcleo e subnúcleos 

(       ) Pela internet. Especificar: _______________________________________________________________ 

(    X ) Outros. Especificar:  Escolas do município 
 

13 - Equipe de Trabalho 

Visando atender  quantidade de núcleos, conforme orientações das Diretrizes. 

Nº de Coordenador Geral 

(sob responsabilidade do município) 
01 (um) 

Nº de Coordenadores 

Pedagógicos: 
01 (um) 

Nº de Coordenadores de 

Núcleo: 
01(um)  

Nº de Coordenador (es) 

Setorial (is)  - OBS: 1 a cada 

20 núcleos: 

 

Nº de Agentes Sociais: 06 (seis) 

Total de pessoas na equipe: 09 (nove) 
 

14. Processo Seletivo e Forma de Contratação 

Assinale como dar-se-á o processo seletivo, bem como a  forma de contratação, considerando as 

Diretrizes do Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa). 

(    X  ) Conforme CLT 

(    X  ) Terceirizados, conforme Lei 8.666/93 

(        ) Estagiários ou bolsistas 

(        ) Outras formas. Especificar:  

 
 

 

 

 

15. Quadro Resumo do Pleito 

Consulte a matriz de valores . Vide Diretrizes. 

Nº de Núcleos: 01 

Valor solicitado ao ME: 240.340,00 

Vigência: 
24 

meses 

Número de 

meses para 

estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento 

do Programa: 

 04 

Número de 

meses para o 

efetivo 

atendimento: 

20 meses 

 

 

16. Núcleos e Subnúcleos 

Informar 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. 



16.1. Nome do Núcleo: Quadra dos Bandeirantes Número de inscritos: 200 

Espaço que será utilizado: 

(   X   ) Praça pública 

(   X   ) Quadra ou ginásios esportivos 

(   X   ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(         ) Outro: Especificar:_____________________________________________________________________ 

Endereço: Alto do Ibirapitanga 

Complemento: Prédio 

Município/UF: Andaraí/BA CEP: 46.830-000 

Subnúcleo  

16.1.1. Nome do Subnúcleo: Ginásio Poliesportivo do Alto 

Ibirapitanga 
 Número de inscritos: 100 

Espaço que será utilizado: 

(  X    ) Praça pública 

(    X  ) Quadra ou ginásios esportivos 

(    X  ) Campo de futebol 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Outro: Especificar:_____________________________________________________________________ 

Endereço: Alto do Ibirapitanga   

Complemento: Prédio  

Município / UF: Andaraí/BA  CEP: 46.830-000 

Subnúcleo  

16.1.2. Nome do Subnúcleo: Quadra Poliesportiva Jailton 

Pereira Souza 
 Número de inscritos: 100 

Espaço que será utilizado: 

(   X   ) Praça pública 

(    X   ) Quadra ou ginásios esportivos 

(    X   ) Campo de futebol 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Outro: Especificar:_____________________________________________________________________: 

Endereço: Rua Hermenegildo Gonçalves, Ubiraitá   

Complemento: Prédio  

Município / UF: Andaraí/BA  CEP: 46.830-000 
 

 

 

17. Ações de Funcionamento dos Núcleos (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. 

Núcleo 1:  

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Formação 

em Serviço 
 

Pilates de 

Solo 
 

Futebol de 

Campo 

Jogos 

Intelectivos  

 

Voleibol 

  

Handebol 

 

 

Pilates de 

Solo 

 

Futebol de 

Salão 

Futebol de 

Campo  
 

Dança e 

Ginástica 
 

Futebol de 

Salão 

Voleibol 

 

Handebol 

 

Dança e 

Ginástica 

Futebol 

de Areia 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

 

Vespertino 

 

Handebol  

 

Futebol de 

Salão 

 

 

Artesanato 

 

Voleibol 

 

Teatro, 

Música e 

Coral 

Dança e 

Ginástica 
 

Handebol 
 

Jogos 

Intelectivos  

Voleibol 
 

Teatro, 

Música e 

Coral 
 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol 

 

Futebol de 

Salão 

 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

 

Noturno 
Handebol 

 

Futebol de 

Salão 

 

Academia 

ao Ar Livre 

Voleibol 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

Futebol 

de Salão 

 

 

Subnúcleo 1:  

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Pilates de 

Solo 

 

Voleibol 

Futebol de 

Campo 

  

Handebol  

Pilates de 

Solo 
 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol 

Futebol de 

Salão  
 

Voleibol 
  

Jogos 

Intelectivos 

Futebol 

de Salão 

 

Dança e 

Ginástica 

 

Voleibol 

Futebol 

de 

Campo 
 

Academia 

ao Ar 

Livre 

 

Vespertino 

Formação 

em 

Serviço  
 

Handebol  
 

Dança e 

Ginástica 

Artesanato 

 

Futebol de 

Salão 

 

Jogos 

Intelectivos 

 

Voleibol 
 

Futebol de 

Salão 
 

Dança e 

Ginástica 

Voleibol 

 

Teatro, 

Música e 

Coral 

Handebol  

 

Voleibol 

 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

 

Noturno 
Futebol de 

Salão 

Voleibol 

 

Academia 

ao Ar Livre 

Handebol 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

Futebol 

de Salão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subnúcleo 2:  

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 

Pilates de 

Solo 

 

Futebol de 

Salão 

Formação 

em Serviço 

  

Voleibol 
 

Jogos 

Intelectivos 

Pilates de 

Solo 

 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol 

Futebol de 

Salão  

 

Voleibol 

Futebol de 

Salão 

 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol  

Futebol 

de 

Campo 

 

Vespertino 

Voleibol 

 

Handebol  

 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol  

 

Teatro, 

Música e 

Coral 

Futebol de 

Campo 

 

Voleibol  

 

Dança e 

Ginástica 

 

Handebol  

 

Teatro, 

Música e 

Coral 
 

Jogos 

Intelectivos 

Voleibol  

 

Futebol de 

Salão 

 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

 

Noturno 

Futebol de 

Salão 

 

Voleibol  

 

Academia 

ao Ar Livre 

Futebol de 

Salão 

 

Academia 

ao Ar 

Livre 

Handebol  

 
 

 

 

18. Ações de Funcionamento dos Núcleos (Atividades Assistemáticas) 

Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

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

1 

Evento: Lançamento do Programa  Descrição: Atividade solene de lançamento do 
programa, com diversas atividades para 
familiares e idosos, um espaço de integração.  

2 

Evento: “Aulão de Ginastica” Descrição: Atividade envolvendo os participantes 
e familiares, neste dia as atividades serão 
voltadas para o movimento corporal, com 
estações das diversas formas de ginástica.  

3 

Evento: Trilhando pela Cidade  Descrição: Objetivando o incentivo de caminhar 
aliado a contemplação da cidade. Trajeto pré-
determinado passando pelos principais pontos 
turísticos da cidade.  

4 

Evento: Festival de Esporte  Descrição: Atividade envolvendo os participantes, 
neste dia as atividades serão voltadas para as 
atividades esportivas adaptadas e integrativas no 
sentido de estimular a participação.  

5 
Evento: Exposição de Arte e Cultura  Descrição: Mostra dos resultados realizados nas 

oficinas de artesanato.  

6 

Evento: Gincana Cultural  Descrição: atividade envolverá os participantes 

em tarefas que envolvam patrimônio, histórico, 
cultural e natural.  

7 
Evento: Festival de Dança Descrição: Mostra dos resultados obtidos na 

oficina de Corpo e Arte (dança).  

8 

Evento: Mundo Bola  Descrição: Neste dia será envolvida atividades 
somente executadas com bolas de qualquer 
todas modaliades.  

9 Evento: Resgatando Brincadeiras  Descrição: Neste dia os participantes 



desenvolverão atividades esportivas que não se 
praticam mais (Baleados, Brincadeira com 
Elástico e Bambolê, etc.).  

10 

Evento: Palestra – “Vida Saudável”  Descrição: Este dia será totalmente voltado com 
atividades de informação sobre boas práticas de 
alimentação e atividades físicas. Palestras, filmes 
e teatro.  

11 
Evento: Trecking Leve  Descrição: Passeio turístico na região lugar pré-

selecionado pelos grupos.  

12 

Evento: Jogos Cognitivos  Descrição: Atividade integrativa com jogos 
intelectivos (dama, dominó, jogos com baralho e 
outros)  

13 
Evento: Jogos de Ruas Descrição: Proporcionar atividades esportivas 

com equipes formadas pelas ruas da cidade. 

14 
Evento: Festivais Culturais Juvenis Descrição: Desenvolver atividades de lazer na 

área da música e da cultura.  

15 
Evento: Escola Também é Local de Esporte e 
Lazer  

Descrição: Desenvolver junto com as escolas 
atividade de esporte e lazer.  

16 

Evento: Lazer para todas as Idades  Descrição: Desenvolver atividade de esporte e 
lazer com participantes de todas as idades da 
sociedade.  

17 
Evento: Danças Rítmicas Descrição: Desenvolver práticas esportivas com 

música e dança 

18 

Evento: Mundo Bola Descrição: Interagir todos os participantes com 
atividades esportivas e recreativas utilizando 
todos os tipos de bolas possíveis. 

19 

Evento: Saúde e Informação Descrição: Atividade voltada para a informação 
de cuidados com a saúde, corpo e higiene, com 
palestra sobre esse tema. 

20 

Evento: Feira de Exposição Descrição: Expor todas as atividades pertinentes 
a Cultura, Esporte e Lazer em “stands e 
workshop”. 

 

Eventos Sociais (ao menos trimestral, com participantes do Núcleo e da Comunidade Local) 

1 

Evento: Esporte é Vida  Descrição: Realizar um evento esportivo que na 
culminância será arrecadado gêneros 
alimentícios para doação dos menos favorecidos.  

2 

Evento: Brincadeira de Outros Tempos  Descrição: Apresentar para a sociedade as 
brincadeiras que ora são poucas praticadas no 
intuito de interação e diversão.  

3 

Evento: Todos Brincam  Descrição: Atividades esportivas, com 
características de jogos olímpicos envolvendo a 
participação do núcleo com a sociedade,  

4 

Evento: Festa Junina  Descrição: Comemoração junina com 
apresentação de quadrilha, gastronomia e 
gincanas. 

5 

Evento: Jogos Escolares  Descrição: Atividades desenvolvendo com jogos 
educativos e interativos com a participação da 
sociedade.  

6 

Evento: Semana do Esporte e Lazer  Descrição: Atividades de esporte e lazer em que 
os participantes do núcleo mobilizarão com a 
sociedade vária atividades envolvendo práticas 
esportivas diversas e brincadeiras.  

 

Eventos do Programa (ao menos semestral, com participantes de todos os Núcleos e da Comunidade 

Geral) 

1 

Evento: Festival de Música e Cultura  Descrição: Atividades Culturais, artísticas e 
musicais com temáticas enfatizando o esporte e 
lazer. 

2 Evento: Jogos Municipais  Descrição: Atividades Esportivas e de Lazer 



envolvendo todas as práticas desenvolvidas nas 
oficinas de esporte, lazer e cultural.  

3 

Evento: Gincana do Brincar Descrição: Realização de uma gincana 
envolvendo práticas esportivas, resgatando 
brincadeiras, fatos históricos, conhecimento 
popular de tempos mais antigos.  

 

 

19 – Sistema de Formação em Serviço: 

Informe como a entidade irá desenvolver a formação em serviço. Vide as Diretrizes. 

(    X  ) Reuniões pedagógicas da equipe de trabalho. 

Periodicidades das reuniões: MENSAL 

(        ) Grupo de estudo para leitura e discussão dos textos. 

Periodicidade dos encontros do grupo: __________________________________________________________ 

(    X  ) Cursos, oficinas, palestras. 

(    X  ) Participação em eventos. 

(    X  ) Atividades de campo. 

(         ) Outras opções. Especificar: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

20. Acompanhamento do Programa: 

Informe como a entidade acompanhará a execução do programa junto à equipe contratada e aos 

participantes. 

(        ) Constituição do Conselho Gestor do Programa no primeiro semestre. 

(    X  ) Consultas aos beneficiários do Programa. 

Periodicidades das consultas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): MENSAL 

(        ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade Proponente. 

Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): ___________________________ 

(    X  ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade de Controle Social. 

Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): TRIMESTRAL 

(   X   ) Participação nos módulos de formação. 

(   X   ) Reuniões com os responsáveis pelo Programa. 

Periodicidades das reuniões (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): MENSAL 

(   X   ) Visita aos Núcleos e Subnúcleos 

Periodicidades das visitas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): MENSAL 

 (        ) Outras opções. Especificar: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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

21.1. O Programa continuará vigente no município após a finalização do convênio? 

(   X ) Sim 

(       ) Não 

(       ) Não sabe 



21.2. 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: FUNDO DE PARTIPAÇÃO DOS 

MUNCICÍPIOS 

(    X   ) Realizar novo convênio com o Ministério do Esporte 

(    X   ) Outros. Especificar: Inserção do esporte educativo nas politicas públicas do município  

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

(    X  ) Aumente, atendendo mais cidadãos 

(         ) Continue do mesmo porte 

(        )  Diminua 

(       ) Não sabe 

 


