
 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE 

SOBRE O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – FEVEREIRO DE 2013 

 

 

 

Organização: Centro de Memória do Esporte – CEME/UFRGS 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Colônia de férias do Segundo Tempo muda rotina de São Miguel do Iguaçu (PR) 

01/02/2013, 09:00 

 

Estudantes do Programa Segundo Tempo, em São Miguel do 

Iguaçu, no Paraná, tiveram um período de férias muito animado 

e bem diferente do anterior. Eles foram contemplados pela 

primeira vez com o Recreio nas Férias, programa de esporte e 

lazer promovido pela prefeitura em parceria com o Ministério do Esporte, que ofereceu a 

400 crianças e adolescentes de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, 

momentos de lazer, por meio de atividades lúdicas, artísticas, culturais, sociais e 

turísticas. 

"A alegria na abertura da colônia de férias era visível no sorriso das crianças ao receber o 

kit do projeto, com camiseta, boné, crachá e o direito de participar das atividades nos 

brinquedos infláveis, cama elástica, escalada, e também jogar futsal, uma das 

modalidades mais procuradas pelos jovens", afirmou a coordenadora-geral do programa, 

Marisa Cerutti. Outra brincadeira bastante animada foi o Torta na Cara, quando os alunos 

se revezavam para responder às perguntas de conhecimentos gerais e regras de algumas 

modalidades esportivas. 

Os jovens realizaram ainda um passeio ciclístico pelo centro da cidade para incentivar as 

pessoas a usar bicicleta e outros meios de transportes não-poluentes, e conscientizar a 

população a prevenir a proliferação do mosquito da dengue. Como o município passa por 

uma situação difícil, com alto índice de infestação do Aedes aegypti, foram distribuídos 

panfletos sobre a prevenção da doença durante o percurso. 

Outra atração que fez o maior sucesso entre os alunos no Recreio nas Férias foi o 

Cinema com Pipoca, principalmente porque a cidade não dispõe de salas de cinema. O 

centro cultural de São Miguel do Iguaçu foi transformado numa verdadeira sala de 

exibição, e os adolescentes, por meio de votação em uma rede social, escolheram assistir 

aos filmes a Era do Gelo 4, Os Vingadores e A Ilha Misteriosa. "Alguns desses jovens 

tiveram esse momento pela primeira vez", afirmou a coordenadora pedagógica Francielle 

Cheuczuk. 

"Uma das propostas mais esperadas da programação foi o passeio turístico nas Cataratas 

do Iguaçu. Apesar de estarmos próximos de Foz do Iguaçu, muitos de nossos alunos não 

conheciam as cataratas, e para os que já haviam visitado, o passeio foi bastante 
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interessante, pela beleza e imensidão das águas, as quais deixam qualquer ser humano 

deslumbrado", ressaltou Marisa. 

Além dessas atividades, os alunos podiam escolher participar das oficinas pedagógicas - 

organizadas pelos professores - com que mais se identificavam, já que havia opção para 

todos os gostos e faixas etárias, como confecção de pipa, pintura e desenho com giz de 

cera, pinturas com tinta, dobraduras, capoeira e aula de dança em ritmo latino, a zumba. 

"A proposta do Recreio nas Férias no Segundo Tempo veio como um prêmio para as 

nossas crianças, pois com o trabalho que vem sendo desenvolvido nos programas sociais 

e nas parcerias com o Ministério do Esporte é que conseguimos viabilizar mais esta 

conquista para o município", disse o prefeito da cidade, Cláudio Dutra. 

 

Cleide Passos 

Fotos: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Recreio nas Férias atende adolescentes de comunidade carente em Ilhéus, na Bahia 

08/02/2013, 14:40 

 

Uma parceria firmada entre o 

Departamento de Saúde da 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

(Uesc), em Ilhéus na Bahia, e o 

Ministério do Esporte, permitiu a 

realização do Recreio nas Férias, uma 

atividade do Programa Segundo 

Tempo. O evento aconteceu na cidade 

baiana de Ilhéus, e atendeu a cerca de 

135 crianças, as quais encontraram nas férias momentos para brincar, participar de ações 

educativas, de saúde, lazer e esporte por meio de atividades lúdicas, as quais 

possibilitaram a socialização e interação entre crianças e adolescentes da comunidade de 

Salobrinho, local em que a Uesc está inserida. 

Segundo o coordenador da colônia de férias, Cristiano de Sant?Anna Bahia, o encontro 

proporcionou aos jovens momentos de integração, em que foram fortalecidos os laços 

entre comunidade, universidade e governo federal, por meio do Ministério do Esporte, 

como também, foi um momento de socialização entre os projetos de extensão 

institucionais, alunos e professores dos cursos de educação física e enfermagem. 

 

As crianças conheceram os laboratórios da universidade 
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As atividades foram encerradas no final de janeiro, quando os integrantes da colônia de 

férias participaram de uma visita nos laboratórios de medicina veterinária e parasitologia 

da universidade de Santa Cruz. "A alegria era visível no rosto das crianças que tiveram a 

oportunidade de participar de jogos em várias modalidades esportivas, além de adquirir 

conhecimentos na área de saúde, acompanhados de profissionais especialistas da área", 

afirmou Maria Aparecida Santa Fé Borges, outra coordenadora do projeto. 

 

Confira a reportagem em áudio: 

 

Cleide Passos 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Concurso de música retrata vida de jovens do Segundo Tempo em Pau D?Arco (PA) 

18/02/2013, 12:20 

 

Teatro, capoeira, 

redação e aula de 

computação são 

atividades do Programa 

Segundo Tempo, que 

mudaram o estilo de 

vida e a rotina de 200 

crianças e 

adolescentes, de Pau 

D?Arco, cidade com 

5.869 habitantes a 860 

km do Pará. Eles 

aproveitaram a oportunidade oferecida pelo Ministério do Esporte e ocuparam o tempo 

ocioso com atividades esportivas e educativas como estabelece o programa do governo 

federal. 

Com os bons resultados alcançados em Pau D?Arco, e a criatividade da garotada, a 

coordenadora do programa, Valdelice Rodrigues Dias, lançou um concurso com a 

participação dos integrantes do Segundo Tempo, para escolha da música que retratasse 

o esporte educacional e as atividades desenvolvidas pelo programa na cidade, bem como 

os benefícios alcançados. O vencedor seria contemplado com um aparelho celular. 

O concurso foi realizado em agosto de 2012, em homenagem ao Dia do Estudante, e os 

irmãos, Waglas Brito de Oliveira, 15 anos, aluno da oitava série; e Walison Morais Brito, 

13 anos, da sétima série foram os vencedores. A dupla paraense encantou os jurados ao 

mostrar a fiel realidade do programa, as mudanças em suas vidas e os momentos de 

integração nunca antes vividos em Pau D?Arco. 

A dupla, Waglas e Walison, frequenta o programa desde a criação e sempre recebeu o 

apoio dos pais. "Não consigo ficar fora desse programa", disse Walison. Segundo a 

coordenadora do Segundo Tempo, os dois irmãos são excelentes alunos, participam de 

todas as atividades, e recebem o apoio dos pais. O programa também trabalha para 

aproximar a família de todas as atividades desenvolvidas na escola. 
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"Acredito que a execução do programa em nosso município e em outras regiões do Brasil 

está ajudando a tirar as crianças da rua e a transformar vidas, ajudando a melhorar a 

educação do nosso país", afirma Valdelice, ao reforçar que a música escolhida 

representou todo o sentimento de quem participou do programa em 2012. 

O Segundo Tempo oferece aos alunos, além da prática esportiva, reforço alimentar e 

outras atividades complementares como estabelece o programa que materializa os 

princípios indicados no Plano Nacional de Esporte, como fomento das práticas esportivas 

de caráter educativo e participativo. 

 

Confira o vídeo com os alunos participantes do concurso: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AWcwSNea-LA  

 

Cleide Passos 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte  
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Rondonópolis (MT) lança estações de lazer para divulgar Segundo Tempo 

19/02/2013, 17:45 

 

A implantação de estações de lazer durante os sábados, nas 

ruas da cidade, foi a forma que a Secretaria Municipal de 

Esporte, Cultura e Lazer de Rondonópolis, no Mato Grosso, 

encontrou para compartilhar com os moradores as atividades do 

Programa Segundo Tempo (PST). A iniciativa promove a prática esportiva com a 

participação de 400 estudantes beneficiados pela montagem nas vias públicas de quadras 

de vôlei e futebol, pista de cordas, além da oferta de atividades recreativas como pintura 

de rosto e competições de taco e frescobol. A ação, que permite a vivência dos benefícios 

do esporte de inclusão pela juventude, resultou na adesão também do público adulto. 

O evento acontece uma vez por mês, em comunidades com núcleos do PST ou em 

localidades que não têm opções da lazer. A primeira edição do evento, realizada no 

sábado (16.02),  teve como palco o bairro Cidade Natal, na região da Vila Operária. Uma 

parceria com a polícia militar, do Programa Rede Cidadã, disponibilizou pista de cordas 

e  um exercício de treinamento adotado como recreação. Na ocasião, profissionais da 

Secretaria de Saúde distribuíram material educativo e aferiram a pressão arterial dos pais 

e familiares dos alunos que participaram do evento. 

Enquanto a filha Micaele Rodrigues, 7 anos, participava de atividades esportivas e de 

recreação, a dona de casa  Rosivane Onofre, 35 anos, aproveitou a oportunidade para 

melhorar as condições físicas durante uma aula especial de ginástica. Graças ao 

alongamento orientado pelos instrutores do PST, ela livrou-se de fortes dores no 

corpo.  "Eventos como este são muito bons para nós moradores, porque trazem 

benefícios importantes. Eu estou muito feliz de poder participar junto com meus filhos", 

declarou a mãe. 

Em busca de informações para melhorar a saúde e a qualidade de vida da família, 

Terezinha Gonçalves da Conceição, 42 anos, saiu de casa, no  Jardim Sumaré, com a 

filha e os netos. Ao chegar à estação do lazer do Segundo Tempo na Comunidade, a 

dona de casa explicou o motivo de sua presença. "O esporte, o lazer e a cultura servem 

para tirar as crianças da rua e garante saúde a todos." 

 

Circo e hip hop 
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O evento contou ainda com diversos shows artísticos e culturais. O grupo circense local 

denominado Bororol apresentou um espetáculo com palhaços e malabaristas enquanto 

dançarinos do hip hop apresentavam as novidades do estilo musical e da dança aos 

presentes. 

Atualmente, a parceria do Programa Segundo Tempo em Rondonópolis contempla 1,2 mil 

alunos com  idade entre 7 e 17 anos. Os beneficiados são estudantes do ensino médio e 

fundamental, distribuídos em dez núcleos de atendimento instalados em escolas 

municipais, quadras esportivas e espaços públicos. 

 

Carla Belizária 

Foto:  Divulgação/Ascom - Prefeitura Rondonópolis 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Programa Segundo Tempo atenderá 12 mil crianças no estado do Amapá 

20/02/2013, 15:30 

 

Na última segunda-

feira (18.02), 77 

escolas municipais e 

estaduais do Amapá 

iniciaram as atividades 

esportivas do 

Programa Segundo 

Tempo, que este ano 

atenderá 12 mil 

crianças, distribuídas 

em 120 núcleos. O 

programa é uma iniciativa dos governos federal e estadual para promover o acesso 

democrático à prática de esporte com base educacional, além de ações recreativas no 

sistema de ensino básico estadual, prioritariamente em estabelecimentos situados em 

áreas de risco social. 

No Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, o ministro do Esporte, 

Aldo Rebelo, ressaltou a necessidade de expandir o Segundo Tempo a todos os 

municípios brasileiros em área de fronteira. "São quase 16 mil quilômetros de fronteira 

terrestre, desde o Chuí, no Rio Grande do Sul, até o Oiapoque, no Amapá. Queremos que 

o Brasil do interior também seja alcançado pelos programas de universalização do 

esporte", afirmou o ministro. 

No Amapá o coordenador-geral do Segundo Tempo, Paulo Morais, destacou a 

importância do programa no estado: "O projeto visa à inclusão de crianças em risco 

social, por meio de um trabalho socioeducativo, pelo meio pedagógico, que é o esporte 

educacional em três modalidades esportivas: individual, coletiva e educação ambiental". 

 

Estímulo 

Daniele Moraes, mãe da aluna Ana Clara, está bastante entusiasmada com a participação 

da filha no Segundo Tempo: "Esse programa é maravilhoso por dar oportunidade para 

que as crianças desenvolvam outras habilidades". 
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Daniele e a filha Ana Clara: "Esse programa é maravilhoso" 

 

Para a secretária da Escola Vidal de Negreiros, Ilka Moraes, receber o Segundo Tempo 

no Amapá é gratificante. "Nós como educadores, precisamos estimular as crianças a 

participar dessas atividades", enfatizou. 

Outro que elogiou o programa foi o prefeito da capital, Francisco de Assis: "As crianças do 

Amapá devem aproveitar essa oportunidade, os pais devem estimular seus filhos. Nosso 

município é carente de práticas esportivas. Quem sabe, com esse programa, teremos 

novos Pelés no Brasil". 

A escola Vidal de Negreiros assistirá 200 crianças que farão parte de dois núcleos, um na 

parte da manhã e outro à tarde, cada um com cem crianças. No município de Ferreira 

Gomes, mais 200 crianças serão beneficiadas. "É hora de abraçarmos esse projeto para 

que as nossas crianças tenham atividades saudáveis. A melhor forma de tirar a criança da 

rua é o esporte, pois ela adora", disse a diretora da escola, Rejane do Socorro Isacksson. 

As atividades são uma forma de complementação do processo educacional e visam 

ocupar, em tempo integral, crianças, adolescentes e jovens dos municípios. 

 

Cleide Passos 

Fotos: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Alunos do programa Segundo Tempo participam da Corrida da Paz em Brasília 

22/02/2013, 18:42 

 

Neste domingo (24.02) o Eixão Sul na capital federal sediará a Corrida da Paz. 

A competição acontece simultaneamente em 133 países dos cinco continentes, 

que têm representações no Conselho Internacional de Desporto Militar (CISM). A corrida 

terá um trajeto de 4 quilômetros, com largada na altura da 108 Sul rumo à 104 Sul - ida e 

volta -, com a participação de civis de todas as idades, e militares do Exército, Marinha e 

Aeronáutica. O objetivo é comemorar, por meio do esporte, a paz e a amizade entre a 

comunidade e as Forças Armadas. 

O Ministério do Esporte será representado por cem crianças e adolescentes do Programa 

Segundo Tempo/Forças no Esporte. Os estudantes carentes são moradores das cidades 

de Varjão e  Paranoá, e participam do projeto no Grupamento dos Fuzileiros Navais de 

Brasília. A Corrida da Paz/CISM é coordenada pela Comissão Desportiva Militar do Brasil 

(CDMB), liderada pelo general Fernando Azevedo e Silva. 

Segundo o general, a partir das 7h30 de domingo, interessados em participar da corrida 

poderão se inscrever no posto de atendimento instalado no local da largada. "A inscrição 

é gratuita e dará direito a um kit esportivo (camisa, boné e garrafa de água) aos 

participantes", destaca Fernando Azevedo. 

Durante o evento, corredores e visitantes ainda poderão prestigiar shows de música. Além 

de mostrar o potencial esportivo, os militares irão apresentar o talento musical por meio 

de bandas compostas pelos representantes das três forças. 

Realizada anualmente, a edição da Corrida da Paz em 2012  reuniu em todo o mundo 500 

mil militares de 28 países. A meta agora é que a jornada esportiva sem fins competitivos 

contribua ainda mais com a paz mundial e reúna esse ano 750 mil militares. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom - Ministério do Esporte 
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AVISO DE PAUTA: Ministro lança Programa Segundo Tempo para 5 mil estudantes 

em Maceió 

28/02/2013, 17:19 

 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lança nesta sexta-feira (1º.03) o Programa Segundo 

Tempo (PST) em Maceió. A solenidade, com início às 11h, será realizada na Vila 

Olímpica Lauthenay Perdigão, no Conjunto Village Campestre, na Cidade Universitária, 

local em que funcionarão oito dos 50 núcleos de atendimento do programa. O prefeito Rui 

Palmeira, secretários municipais, vereadores, comunidade local e cerca de 200 

estudantes estarão presentes no evento. 

A parceria do Programa Segundo Tempo com a prefeitura de Alagoas contemplará um 

total de 5 mil crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos. Os beneficiados são 

estudantes da rede pública, dos ensinos fundamental e médio, e em situação de risco 

social. No período oposto ao da escola, eles poderão praticar futebol, futsal, handebol, 

vôlei, basquete, judô, atletismo e capoeira, além de acompanhamento pedagógico e de 

reforço alimentar gratuitos. 

 

Serviço: 

Lançamento do Programa Segundo Tempo em Maceió 

Data: 1º de março (sexta-feira), às 11h 

Local:  Vila Olímpica Lauthenay Perdigão - Conjunto Village Campestre - 

Bairro Cidade Universitária - Maceió, Alagoas 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

Contato: Douglas De Felice - (61) 9259-9689 
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