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ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO -  

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO CONVÊNIO 

 

Este roteiro de elaboração do Documento Técnico do Projeto -

Planejamento Pedagógico do Convênio, tem por objetivo subsidiar a 

apresentação das Propostas na Chamada Pública do Projeto Esporte e Lazer 

da Cidade – 2012 que deve ser elaborado conforme as Diretrizes do PELC, 

disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Esporte:  www.esporte.gov.br 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

Os textos indicados no presente roteiro, quando aparentes, são 

instruções/orientações para a elaboração do Documento Técnico do 

Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio. São comentários no intuito de 

subsidiar a elaboração. Após o preenchimento adequado, excluir as 

instruções/orientações. 

Cabe ressaltar, que a proposta a ser apresentada, deve considerar as 

características e as necessidades locais, além dos interesses da comunidade 

(ex: onde os núcleos serão implantados, quais atividades serão oferecidas, 

etc.). Dessa forma, antes do preenchimento do Documento Técnico do 

Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio, sugerimos a realização de um 

diagnóstico detalhado a cerca da realidade e das possibilidades de intervenção 

na área do esporte e do lazer de caráter comunitário. 

 

 

 

 

http://www.esporte.gov.br/


Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio 

1 - Informação do Tipo de Núcleo 

 

 Núcleos Todas as Idades 

 Núcleos para os Povos e Comunidade Tradicionais – Povos Indígenas, Quilombolas, Populações 

Ribeirinhas, Populações Rurais, dentre outras – Todas as faixas etárias. 

x  Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante 
 

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado   

UF: São Paulo Município: São Bernardo do Campo Habitantes: 800.000 
 

3 - Identificação da Entidade Proponente 

Dirigente: Luiz Marinho 

E-mail do dirigente: 

(Informe apenas um) 
luiz.marinho@saobernardo.sp.gov.br 

CPF Dirigente: 008.848.518-85 

RG Dirigente: 12.700.114-1 Órgão Expedidor: SSP/SP 
 

4 - Responsável Técnico pelo Projeto 

Responsável: Cleide Rocha 

UF: São Paulo 

Município: São Bernardo do Campo 

Endereço: R. Acarapé, 301 – Bairro Cambuí. 

Complemento:  CEP: 09185-770 

DDD (Telefone): (11) 4126 5623 Telefone: (11) 4136 9614 

DDD (Fax): (11) 4126 5662 Fax:  

DDD (Cel):  Celular: (11) 9103 4748 

E-mail: 

(Informe apenas um) 
cleide.rocha@saobernardo.sp.gov.br 

 

5 - Entidade de Controle 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: Liga de Futebol de São Bernardo do Campo 

UF: São Paulo 

Município: São Bernardo do campo 

Endereço: Rua Olavo Bilac 

Complemento: 444 CEP: 09725-570  



DDD(Telefone): 011 Telefone: 4125-0540 

DDD(Fax):  Fax: 4330-5045 

DDD(Cel): 011 Celular: 8381-4294 

E-mail: 

(Informe apenas um) 
ligadefutebolsbc@terra.com.br 

Dirigente/Representante: Saul Lino de Souza 
 

6 - Histórico da Entidade Proponente 

(Apresentar a entidade que será responsável pela implantação do PELC (aspectos relevantes: 

existência de Secretaria de Esporte ou área a fim, experiências em projetos sociais já executados ou 

em execução, destacando aqueles voltados para o esporte e o lazer de caráter comunitário) 

   

           São Bernardo do Campo, maior Município do ABC paulista, tem 407,10 Km², sendo 

que 52,2% de seu território compreende zona rural, 18,6% corresponde à represa Billings, 

53,7% desta extensão encontra-se em área de proteção de mananciais e 25,6% corresponde 

ao Parque Estadual da Serra do Mar. Em 1958, com a chegada das grandes montadoras, 

tornou-se polo atrativo de migrações internas. A partir dos anos 80 a euforia deu lugar às 

demissões em massa e à redução na oferta de trabalho em função das políticas econômicas 

e do redesenho técnico e administrativo das plantas industriais. Ao lado do forte impacto das 

transformações econômicas recentes, contribui para o agravamento dos problemas sociais 

da cidade a questão da agressão ás áreas de mananciais, onde habitam 200 mil pessoas, 

causado grande impacto ambiental; existem aproximadamente 108 favelas na cidade.  

            A renda per capta do município é 18% superior à do Estado, sendo que 645 dos 

domicílios possui renda domiciliar per capta entre 02 e 10 salários mínimos. O IDH do 

município está acima da média do Estado, colocando em 28º lugar na classificação estadual 

e em 106º lugar na classificação nacional. Segundo o IPVS, 14,9% da população do 

município encontra-se em situação de média ou alta vulnerabilidade social e o IBGE/2004 

aponta que o município tem 31.185 famílias pobres com perfil para Cadastro Único, sendo 

que 19.979 famílias são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, 1.447 beneficiadas pelo 

Programa Renda Cidadã, 763 pelo PETI, 63 pelo Ação Jovem e 15 pelo Pro Jovem 

Adolescente, com total de 22.267 famílias em programas de transferência de renda; ou seja, 

71,4% destas famílias já estão sendo atendidas com estes programas. 

            Outros indicadores sociais e econômicos da cidade de São Bernardo do Campo: 

- PIB Municipal: R$ 20,6 bilhões (2006, 7° maior do Brasil); 



- Grau de Urbanização: 98,2%; 

- População com menos de 15 anos: 22,8% (aprox. 182.400); 

- Esgoto coletado: 91,3%; 

- Coleta de lixo: 100%; 

- 290 praças de lazer; 

- Abastecimento de água: 98,3%; 

- 113 mil crianças matriculadas no ensino fundamental; 

- 40% da população em situação de média para alta vulnerabilidade social.  

A cidade dispõe de 64 postos de saúde; houve uma queda no número de nascidos 

vivos; redução na taxa de mortalidade materna. No programa Saúde da Família segundo 

dados do sumário de 2008 temos 42.759 famílias cadastradas. 

      Dados referentes á eventos e datas comemorativas da cidade, podemos destacar:  

 Carnaval – Desfile das escolas de samba da cidade; 

 Festejos de aniversário da Represa Billings; 

 Desfile Cívico; 

 “Muitos povos, uma cidade.”; 

 Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem; 

 Procissão de Nossa Senhora; 

 Mostra do Cinema Nacional; 

 Mês da Mulher; 

 Festa Junina; 

 Mês do Idoso; 

 Mês da Criança e 

 Mês da Consciência Negra. 

Especialmente, na nossa área esportiva, destacamos os eventos: 

 Copa Cidade São Bernardo do Campo; 

 Modalidades como: futsal, futebol de campo, badmington, xadrez e damas; 

 Copa Verão de Futebol para clubes não filiados; 

 Jogos da Juventude; 

 Jogos Escolares; 

 Meia Maratona; 



 Circuito de Rua da Cidade de São Bernardo do Campo; 

 Festivais e Torneio das Escolas de Modalidades – Programa Esporte e Cidadania; 

 MovimenteAção e 

 Festival de Paradesporto. 

A Secretaria de Esportes criada em 1997 e anteriormente era um Departamento se 

Esporte pertencente á Secretaria de Educação. Com a mudança passou a ter 

orçamento próprio e com isso a possibilidade de maior autonomia na elaboração e 

implantação de projetos e políticas relacionadas ao esporte e ao lazer. 

A atual Secretaria de Esporte e Lazer dispõe de 272 funcionários e na Formação 

Esportiva desenvolve trabalhos com crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com 

deficiências. Contamos com 20 equipamentos públicos sendo 16 Centros Esportivos, 

03 Arenas e 01 Campo Distrital. 

            O projeto prevê a instalação de 05 núcleos para ampliar o atendimento ao público de 

adultos, idosas (os) e pessoas com deficiência criando oportunidades de acesso e inclusão á 

pratica corporal, esportiva e diferentes manifestações culturais do lazer, entendendo o 

esporte e lazer como direito social básico, fundamental para o pleno exercício da cidadania. 

Neste projeto serão enfatizados valores e atitudes importantes no contexto social, 

envolvendo todos os agentes numa construção coletiva, com o objetivo de desenvolver as 

potencialidades individuais e de grupo, e estimular o protagonismo social. 

           O trabalho será desenvolvido por meio de ações interdisciplinares, redescobrindo 

valores comunitários e propiciando fortalecimento dos vínculos familiares; estimulando as 

pessoas a adotarem um estilo de vida saudável e ativo, adotando a prática corporal, 

esportiva e o lazer como meio fundamental na busca de uma melhor qualidade de vida.  

 

 
 

7 - Características da Localidade 

(Fornecer breve descrição sobre a área geográfica em que o projeto estará inserido: 

características demográficas, socioeconômicas, ambientais e culturais, IDH da população a ser 

atingida e beneficiada pela ação proposta)  

Apesar dos dados acima citados, não serem alarmantes a cidade possui regiões com 



grande desigualdade social que implica também na escassez de oportunidades para esse 

público alvo e políticas para enfrentar os impactos futuros com o envelhecimento da 

população, o programa vem através de suas diretrizes, atender a algumas demandas 

específicas. 

             A cidade oferece programas e atividades específicas como: a Faculdade Aberta para 

3ª Idade (350 alunos em 2009), o Programa de atenção ao Idoso, os Pontos de Encontro 

(1.280 unidades), o Centro de Referência do Idoso com 3.608 frequentadores, o Centro Dia 

do Idoso que atende 42 idosos, o Serviço de Apoio ao Cuidador do Idoso que atente a 873 

famílias, os Convênios com Instituições de longa permanência que atende a 141 idosos, 

todos, programas específicos de atendimento ao idoso (a), somados ao Programa de 

Atenção á Mulher e Delegacia da Mulher formam um leque de políticas públicas e algumas 

políticas afirmativas que estruturam o atendimento da cidade para este grupo.              

As regiões onde o projeto se estabelecerá tem as seguintes características urbanas: 

Jardim das Orquídeas localiza-se no Grande Alvarenga onde 100% da região é área de 

proteção ambiental e possui população de 4.870 hab./km²; Ferrazópolis, não é área de 

proteção de mananciais e possui 15.573 hab./km²; Riacho Grande toda a região também é 

área de proteção aos mananciais e possui 16.992 hab./km²; Jardim Lavínia encontra-se na 

região do Bairro Dos Casa onde 2/3 da região é área de proteção aos mananciais e tem 

população de 16.992 hab./km² e a Vila São Pedro se encontra na região do Montanhão que 

tem metade de sua extensão em área de proteção aos mananciais e população de 10.597 

hab./km². 

 Embora se constate uma desaceleração do crescimento populacional, a taxa de 

crescimento anual da população no período de 2000-2009 do município foi a mais alta 

observada entre os municípios do Grande ABC, de 1,60% refletindo um grau de atração 

migratória mais importante que nos municípios vizinhos, na Região Metropolitana de São 

Paulo e, também no Estado paulista.  

Em São Bernardo do Campo, a maioria dos habitantes é composta por pessoas do 

sexo feminino, isso porque a velhice é incluída nas estimativas. As pessoas de sexo feminino 

na população de idoso são a maioria, confirmando que as mulheres têm maior longividade  

que os homens, os indicadores de mortalidade para pessoas com mais de 60 anos mostram 

um decréscimo significativo demonstrado que as pessoas estão vivendo mais, para cada 100 



pessoas entre 0 a 14 1nos de idade em 1991, existiam 17,59 idosos. Em 2009 o índice de 

envelhecimento alcançou 42,57, ou seja, 42 idosos para cada 100 jovens.  

Face ao envelhecimento da população e ao aumento da taxa de crescimento anual 

da cidade, se faz necessário medidas específicas para lidar com essa nova realidade.  

            

 

8 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer 

(Apresentar o objetivo geral (macro) estabelecido para todo o período de vigência do convênio) 

            Contribuir com a construção de políticas públicas locais de esporte e lazer e ampliar 

ações de democratização do acesso a conhecimentos e práticas de esporte e lazer. 

 

 
 

9 – Objetivos Específicos  

(Apresentar os objetivos específicos que visam contemplar as unidades temáticas, as atividades 

esportivas, culturais e de lazer) 

Atividades esportivas:  

1. Estimular por meio de práticas esportivas recreativas uma interação efetiva (afetivo-

social, psicomotora e cognitiva) que contribua para o seu desenvolvimento integral e 

a convivência social (esportes coletivos). 

2. Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, na prática dos jogos, 

lutas e esportes, buscando privilegiar o trabalho coletivo (esportes, jogos de mesa e 

outros jogos). 

Práticas corporais:  

1. Favorecer o desenvolvimento de habilidades motoras, perceptivas e capacidades 

físicas para ampliar as possibilidades corporais e a busca de autonomia das 

atividades de vida diária (ginástica, alongamento, yoga e dança de salão). 

2. Conhecer e vivenciar a prática de corporais diversificadas e de lazer por meio de uma 

prática inclusiva e participativa que fortaleça valores humanos e a integração social 

(danças circulares, yoga, meditação, taichichuam). 

3. Incentivar a pratica da atividade física além das oferecidas pelo programa como 



exercício de autonomia.  

Atividades artísticas e manuais: 

1. Desenvolver a criatividade através das propostas de atividades manuais e possibilitar 

através das atividades integração grupal, fortalecimento da autoestima, bem como, 

identificar a possível fonte de renda através dos produtos das oficinas. (artesanato, 

pintura e atividades manuais) 

2. Organizar e participar das atividades valorizando-as como recurso na utilização do 

tempo livre, bem como ter a capacidade de estimular lideranças comunitárias como 

representantes do desejo de todos (as) e estimulando também a auto-organização 

comunitária (eventos). 

 

 
 

10 - Justificativa 

(Ressaltar o problema que a ação pretende equacionar, suas causas e a relevância da proposta em 

relação aos benefícios e as transformações positivas e duradouras esperadas.) 

São Bernardo do Campo tem o Esporte e Lazer como estratégico para a transformação da 

cidade e cabe a administração buscar recursos e projetos nesta área, garantindo o acesso e 

permanência ás práticas corporais, esportivas e de lazer, proporcionando aquisição de 

hábitos saudáveis e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida. 

A partir dessa perspectiva o Programa PELC - Vida Saudável poderá fortalecer as ações 

dessa Secretaria com o público adulto, idoso e portadores de deficiências, incentivando e 

proporcionando a prática de atividades corporais, esporte recreativo e atividades artísticas 

manuais evitando o sedentarismo e buscando promover um estilo de vida ativo fisicamente e 

mentalmente, uma saúde integral.  

Com a mudança do contexto histórico, social e cultural, e a perspectiva de que até 2025 o 

Brasil seja o sexto país em população idosa no mundo, exige que a comunidade e a 

sociedade se reorganizem para atender a esta realidade. O envelhecimento saudável torna-

se fundamental como proposta de política publica que possa reduzir o numero de doenças 

promovendo a saúde e bem estar. 

 



A busca na manutenção de um estilo saudável de vida, com participação social, e 

envolvimento da comunidade na construção de propostas coletivas que visem a melhoria de 

vida de todos e a autonomia para continuar essas atividades independente do poder publico 

torna-se principio fundamental a ser buscado com este Programa. 

 

Dentro deste cenário São Bernardo do Campo se compromete com a população e com o 

projeto de Esporte e Lazer do Brasil, proporcionando um estilo de vida saudável.  

 

A atual política da Administração Municipal é a inclusão, tornando a cidade de São Bernardo 

uma cidade acolhedora e de oportunidades, assegurando a todos os seus moradores o 

acesso às políticas públicas. Uma cidade inclusiva que respeite e valorize as características 

do ser humano, suas opções e diferenças de raça, gênero, religião, geração, orientação 

sexual e condições físicas ou mentais. 

 
 

 

 

 
 

11 - Cadastro de Entidade Parceiras (informar os parceiros existentes especificando sua 

relação/contribuição com o PELC) 

1 - Entidade:  

Responsável:  

Atribuições:  

DDD:  Telefone:  

 

2 - Entidade:  

Responsável:  

Atribuições:  

DDD:  Telefone:  

 

3 - Entidade:  

Responsável:  

Atribuições:  

DDD:  Telefone:  
 

12 - Quadro Resumo do Pleito 

Nº de  



Núcleos:5 

Valor 

Solicitado: 
R$568.440,00 

Valor da 

Contrapartida: 

R$ 

49.560,00 
Total: R$618.000,00 

Vigência: 18 meses 

Número de meses 

para estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento do 

projeto: 

 04 

Número de 

meses para 

o efetivo 

atendimento: 

14 meses 

 

13 - Metas – Público 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): - 

Nº Jovens (15 a 24 anos): - 

Nº Adultos (25 a 29 anos):  

Nº Idosos (acima de 60 anos) 

Obs.: Em se tratando do Vida Saudável, considerar as 

pessoas com idade a cima de 45 anos. 

950 

Nº Total de Inscritos:  

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 

sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 
50 

 

14 - Equipe de Trabalho 

(Visando atender a demanda a cima) 

Nº de Pessoas a serem Contratadas 17 

Nº de Pessoas da Contrapartida 00 

Total de Pessoas na Equipe 18 
 

15 – Processo 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)  

         O processo seletivo constará de seleção pública para selecionar o coordenador geral, 

coordenador técnico, coordenadores de núcleos e agentes sociais, que seguindo as 

diretrizes do PELC e as da Prefeitura de São Bernardo do Campo através da Lei de 

contratação temporária Lei Municipal nº 6.054 de 23 de junho de 2010 e nº 3.691 de 20 de 

maio de 1991, incluindo encargos sociais previsto na CLT mais benefícios de auxilio 

alimentação e transporte. Essa forma de contratação visa qualificar a relação trabalhista 



entre o governo e os profissionais que atuam na administração pública.    

D 
 

 

16 - Núcleos 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. 

Seguir as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME) 

 

1 – Nome do Núcleo: 

Centro de Convivência 

Ferrazópolis 

 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

100 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Quadra Poliesportiva 

 

 

 

Município / UF: 
São Bernardo do 

Campo 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas e artísticas 

manuais. 

Endereço: R. Aureliano de Souza nº 06 -  Bairro Ferrazópolis 

Complemento  
CEP: 09781-

120 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Centro Cultural 

Ferrazópolis 
 

1.1 - Sub-Núcleo:  

Inscritos: 100 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

Salão e quadra 

poliesportiva 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, atividades 

artísticas manuais. 



desenvolvidas: 

Endereço: R. Rosa Pacheco nº 201 – Bairro Ferrazópolis 

Complemento:  
CEP: 09790-

330 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo:  

1.2 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  

 

2 – Nome do Núcleo: 

Centro Esportivo do 

Jardim das Orquídeas 

 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

200 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Quadra Poliesportiva 

 e Mezanino. 

 

 

Município / UF: 
São Bernardo do 

Campo 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, atividades 

de musculação e 

atividades artísticas 

manuais.   

Endereço: Estrada Poney Club, 148 – Jardim das Orquídeas. 

Complemento  
CEP: 09853-

005 
 

 

Sub-Núcleo 



1 - Núcleo:  

1.1 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  
 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo:  

1.2 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  

 

3 – Nome do Núcleo: 

Centro Esportivo do 

Jardim Lavínia 

 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

200 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Salão Multiuso 

 

Município / UF: 
São Bernardo do 

Campo 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança, 

yoga, atividades 

artísticas e manuais. 



Endereço: Av. Capitão Casa nº 1.500 – Bairro do Jardim Lavínia 

Complemento  
CEP: 09812-

000 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo:  

1.1 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  
 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo:  

1.2 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  
 

 

4 – Nome do Núcleo: 

Centro Esportivo da Vila 

São Pedro  

 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

100 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Quadra Poliesportiva 

 e Salão Multiuso. 



 

 

Município / UF: 
São Bernardo do 

Campo 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança, yoga 

atividades artísticas e 

manuais. 

Endereço: R. Santo Antonio nº 300 – Vila São Pedro. 

Complemento  
CEP: 09780-

210 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Centro 

Esportivo da Vila São 

Pedro 

 

1.1 - Sub-Núcleo: EMEB 

Irmã Odete 
 

Inscritos: 100 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

Salão e quadra 

poliesportiva. 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança, yoga 

atividades artísticas e 

manuais. 

Endereço: R. da Comunidade nº 160 – Vila São Pedro 

Complemento:  
CEP: 09784-

145 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo:  

1.2 - Sub-Núcleo:  

Inscritos:  

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

 



serão 

desenvolvidas: 

Endereço:  

Complemento:  CEP:  
 

 

5 – Nome do Núcleo: 

Centro Esportivo do 

Areião 

 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

100 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Quadra Poliesportiva 

 e Mezanino. 

 

 

Município / UF: 
São Bernardo do 

Campo 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança, 

yoga, atividades 

artísticas e manuais. 

Endereço: Estrada da Pedra Branca nº 754 – Bairro Montanhão 

Complemento  
CEP: 09792-

301 
 

 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Centro 

Esportivo do Areião 
 

1.1 - Sub-Núcleo: EMEB 

Lorenzo Lorenzzetti 
 

Inscritos: 50 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

Pátio e quadra 

poliesportiva 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficinas de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança, 

yoga, caminhada, tai chi 

chuam. 

Endereço: Estrada do Vergueiro nº 201 - Jardim Jussara 

Complemento:  CEP: 09822-  



030 
 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Centro 

Esportivo do Areião 
 

1.2 - Sub-Núcleo: Centro 

Esportivo do Riacho 

Grande 

 

Inscritos: 50 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

Quadra poliesportiva 

Município / UF:  

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Oficina de atividades 

corporais, esportivas e 

recreativas, dança e 

oficinas artísticas e 

manuais.   

Endereço: R. Marcílio Conrado nº 500 –  Bairro do Riacho Grande 

Complemento:  
CEP: 09830-

291 
 

 

 

17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos 

Atividades 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. 

1 - Atividade:  Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 



Núcleo – Ferrazópolis – Centro de Convivência Ferrazópolis 
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas artístico-manuais  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Núcleo – Ferrazópolis -Centro de Convivência Ferrazópolis 
 

Atividades 

3 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Ferrazópolis - Centro de Convivência Ferrazópolis 
 

Atividades 

4 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Subnúcleo Ferrazopólis- Centro cultural 
 

Atividades 

5 - Atividade: Oficinas artístico-manuais  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Subnúcleo Ferrazópolis- Centro Cultural 
 

Atividades 

6 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

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



Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub Núcleo Ferrazópolis- Centro Cultural 

 

1 - Atividade:  Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:Núcleo Riacho grande- Centro Esportivo Riacho Grande   
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas artístico-manuais  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Núcleo – Riacho Grande- Centro Esportivo Riacho Grande 
 

Atividades 

3 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Riacho Grande- Centro Esportivo Riacho Grande 
 

Atividades 

4 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub Núcleo 1 Riacho Grande- D. Jorge 
 

Atividades 

5 - Atividade: Oficinas artístico-manuais  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 



Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub núcleo 1  Riacho Grande- D. Jorge 
 

Atividades 

6 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub Núcleo 1 Riacho Grande- D. Jorge 
 

1 - Atividade:  Oficinas corporais  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub núcleo  2 Riacho Grande- EMEB Lorenzo Lorenzzetti 
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Sub núcleo 2 Riacho Grande- EMEB Lorenzo Lorenzzetti 
 

Atividades 

1 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Vila São Pedro – Centro Esportivo Vila São Pedro 
 

Atividades 

4 - Atividade: Oficinas artístico-manuais 



Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Vila São Pedro – Centro Esportivo Vila São Pedro 
 

 

Atividades 

5 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Vila São Pedro – Centro Esportivo Vila São Pedro 
 

 

Atividades 

1 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub Núcleo Vila São Pedro EMEB Irmã Odete 
 

 

2 - Atividade:  Oficinas Artístico-manuais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Subnúcleo Vila São Pedro- EMEB Irmã Odete 
 

Vila São Ped 

Atividades 

3 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 



Local:   Subnúcleo Vila ao Pedro – EMEB Irmã Odete –  
 

Atividades 

1 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Sub Núcleo Vila São Pedro EMEB Irmã Odete 
 

2 - Atividade:  Oficinas Esportivo-Recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Subnúcleo Vila São Pedro- EMEB Irmã Odete 
Vila São Ped 

 

 

Atividades 

1 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo  Lavínia- Centro Esportivo Jardim Lavínia 
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas artístico-manuais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Lavínia- Centro Esportivo Jardim Lavínia 
 

Atividades 

1 - Atividade: Oficinas recreativas esportivas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

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



Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Núcleo Lavínia- Centro Esportivo Jardim Lavínia 
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Lavínia- Centro Esportivo Jardim Lavínia 
 

 

3 - Atividade:  Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Lavínia- Centro Esportivo Jardim Lavínia 
 

Atividades 

2 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Núcleo Orquídeas- Centro Esportivo Jardim das Orquídeas 
 

Atividades 

3 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Orquídeas- Centro Esportivo Jardim das Orquídeas 
 

Atividades 

4 - Atividade: Oficinas Artístico-Manuais 



Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Orquídeas- Centro Esportivo Jardim das Orquídeas 
 

Atividades 

5 - Atividade: Oficinas corporais 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Orquídeas- Centro Esportivo Jardim das Orquídeas 
 

Atividades 

6 - Atividade: Oficinas esportivas recreativas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo Orquídeas- Centro Esportivo Jardim das Orquídeas 
 

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos 

2 - Atividades Assistemáticas 

    Descrição dos Eventos 

(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) 

1 – Lançamento do Programa 

 

 

2 – I Encontro de práticas corporais 

 

3 – Festa Folclórica Junina 



 

4 – I Mostra de Trabalhos 

 

5 – Festivais recreativos, culturais e esportivos em cada Núcleo 

 

6 – Aula Aberta Dançante 

 

7 – II Encontro de práticas corporais  

 

8 – Passeios culturais 

 

9 – I Encontros de integração dos Núcleos 

 

10 – II Mostra de Trabalhos 

 

11 - Baile  

 

12 - Caminhadas e Corridas 

 

13 - II Encontro de Integração dos Núcleos 

 

14 – Encerramento do Programa  
 

19 – Inscrição dos participantes 

(Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas: período 

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

A inscrição dos participantes acontecerá a partir da divulgação do programa nos próprios locais onde 

serão realizadas as atividades (núcleos e nos subnúcleos) e será realizada com prazo de um mês 

antes do inicio das atividades. Os coordenadores de núcleos farão as inscrições preenchendo ficha 

cadastral dos participantes para as atividades sistemáticas. 

A divulgação será feita diretamente pelos coordenadores de núcleo na fase de planejamento das 

ações do programa na comunidade. Este processo comportará algumas ações como: apresentação 

do programa para as lideranças locais para articular a relação com a comunidade através de visitas 

ou reuniões, entrega de filipetas e cartazes para os estabelecimentos comerciais, escolas da região, 

equipamento públicos municipais e estaduais, associação de bairros, e demais locais próximos aos 

locais dos núcleos e nos bairros. 

 
 



20 - Divulgação do Programa 

(Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do PELC)  

A divulgação será realizada através de faixas, cartazes, filipetas bem como das placas de 

identificação. Também utilizaremos a imprensa local e oficial da prefeitura além de outros veículos de 

comunicação para divulgar o período de inscrições e o inicio do Programa: jornais locais, publicação - 

notícias do município, site da prefeitura, letreiros luminosos. 

 

 

 

 

 

 
 

21 - Formação 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 – 32 horas- Realizado no período de preparação/planejamento que 

antecede o início do programa durante os quatro primeiros meses. Visa oportunizar aos 

profissionais o acesso ás informações sobre o Programa (objetivos, diretrizes, metodologia, 

dados sobre a realidade e desafios). Contará com a presença de todos os profissionais e 

atores do programa: coordenadores, agentes, gestores, entidade de controle social. Será 

realizada pelo formador do PELC. 

 

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia 

utilizada  e temáticas a serem abordadas) 

 

Será realizada durante todo o convenio com reuniões semanais para estudo, troca de 

experiências, planejamento, palestras e oficinas. 

Formação continuada é essencial para aprofundar os conceitos e conteúdos sobre esporte e 

lazer, para planejar de forma participativa  as ações dos  núcleos, qualificar o grupo para 

realização das atividades e para a elaboração de registro bem como alinhar o trabalho com 

as diretrizes do programa. 

A realização da formação em serviço será de responsabilidade da Secretaria de Esportes e 



Lazer de São Bernardo do Campo e planejada pela equipe de gestão, pelo responsável 

técnico do projeto e pelo coordenador geral do PELC.  

 A formação ocorrerá ás segundas feiras pela manhã semanalmente com duas reuniões no 

núcleo e duas com todos os núcleos junto com o coordenador técnico e o coordenador geral 

Horário das 8:00h ás 12:00h. 

Nas reuniões dos núcleos serão discutidos temas pertinentes á realização do programa 

naquele local: como o diagnostico da comunidade, planejamento e avaliação das ações, 

dificuldades e ações de superação, capacitação dos agentes para determinados temas ou 

conteúdos, além de trocas de experiências entre os profissionais que atua no núcleo e 

fortalecimento da equipe de trabalho. 

Nas reuniões coletivas com todos os núcleos serão discutidos temas relacionados á 

execução do programa e cumprimento das diretrizes estabelecidas abordando as 

necessidades e demandas do programa visando qualificar as ações. Além disso, também 

serão discutidos conteúdos gerais e específicos: gênero, etnia, igualdade racial, meio 

ambiente, violência, inclusão social, pessoas com deficiência, intergeracionalidade, práticas 

corporais, linguagem artísticas, integração com outras políticas sociais. Pode-se organizar 

par isso cursos, oficinas ou palestras, além de trocas de experiências entre os núcleos e 

outros serviços ou projetos do município ou de outros locais. 

 

Módulo de Avaliação I – Acontecerá no 11º mês do convenio /7° mês de desenvolvimento 

das atividades com duração de 16 horas. Será realizado pelo formador do PELC.  

  

 

Módulo de Avaliação II – Acontecerá no 17º mês do convenio /13º mês de desenvolvimento 

do programa com duração de 16 horas. Será realizado pelo formador do PELC. 

 
 

22 – Acompanhamento 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 das ações será realizado através do acompanhamento das  reuniões com os 

profissionais do PELC (FORMAÇÃO ), através de reuniões quinzenais  do coordenador do PELC 

com o técnico da Secretaria e Esportes e Lazer (PMSBC) responsável pelo Programa, visitas aos 

locais de funcionamento do PELC pela equipe de gestão da Secretaria além de relatórios mensais 

enviados para a coordenação geral do PELC.. 

 

 



 

 

 

 
 

23 – Auto 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 a finalização do processo verificada a possibilidade da Secretaria de Esportes dar 

continuidade nas ações iniciadas nesses locais através dos programas e projetos desenvolvidos por 

esta unidade bem como durante o processo fortalecer junto a comunidade a necessidade de 

continuarem praticando atividades físicas mesmo sem a existência do poder publico, com certa 

autonomia como, por exemplo: caminhadas, corridas, exercícios em casa, manter o grupo para 

atividades manuais, etc.   

 

 
 

24 – Programa 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 50 

BOLAS DE BASQUETE 50 

BOLAS DE HANDEBOL 50 

BOLAS DE FUTSAL 50 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 50 

REDES - VÔLEI 05 

REDES - FUTEBOL 05 

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 05 

REDES PARA BASQUETE 05 

CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 54 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 3.000 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 

36 

2.000 



 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 
1.018 

JOGOS DE XADREZ 50 

JOGOS DE DOMINÓ 50 
 


