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Corrida Infantil de Três Rios (RJ) marca inicio das férias de alunos do Programa 

Segundo Tempo 

Segunda, 06 Janeiro 2014 20:52 

 

O inicio das férias escolares 

na cidade de Três Rios, no 

Rio de Janeiro, foi marcado 

pela 1ª Corrida Infantil do 

Programa Segundo Tempo. 

Cerca de 200 estudantes 

dos ensinos médio e 

fundamental da rede 

pública, contemplados na 

parceria entre o Ministério 

do Esporte e a prefeitura, 

tomaram conta da Avenida Alberto Lavinas, popularmente conhecida como Beira-Rio, 

para demonstrar o potencial esportivo no atletismo. 

O objetivo da corrida foi comemorar o aniversário de Três Rios, que completou em 

dezembro 75 anos de emancipação, e encerrar as atividades do Segundo Tempo no ano 

de 2013. Meninos e meninas disputaram provas de  100 metros (6 e 7 anos),  200 metros 

(8 e 9 anos), 300 metros (10 e 11 anos), 400 metros (12 e 13 anos) e 600 metros (14 e 15 

anos). Num clima de muita descontração em nome do esporte de inclusão, todos os 

participantes foram premiados com medalhas e refrescaram-se do calor com a 

distribuição de picolés de diversos sabores. 

O Programa Segundo Tempo em Três Rios contempla 1.200 alunos, distribuídos em 12 

núcleos de atendimento instalados em escolas e espaços públicos da região. A escolha 

dos atletas mirins que disputaram a corrida foi realizada ao longo dos meses de novembro 

e dezembro, por meio de  festivais internos de seleção. 

A corrida teve a parceria da Secretária de Esporte e Lazer, por meio do Programa Beira 

Livre, e da Secretaria de Educação do município. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Segundo Tempo em Botucatu (SP) inicia período de férias com recreação e abertura 

para não beneficiados 

Terça, 07 Janeiro 2014 16:39  

 

O Dia de Reis, comemorado em 06 de janeiro, marcou o reinício das atividades do 

Programa Segundo Tempo (PST), em Botucatu, interior de São Paulo. Cerca de 2 mil 

estudantes, entre crianças e adolescentes carentes, participaram de um dia de recreação 

esportiva e muita diversão, nos 20 núcleos da parceria  entre o Ministério do Esporte e a 

prefeitura local, que abriram literalmente suas portas para as festas, ou seja, inúmeras 

brincadeiras. Entre elas: pula saco, frisbee, espécie de arremesso de disco, conduzir um 

ovo na colher na boca, jogos com arco, bexiga ao pé, em que o aluno com a bola 

amarrada ao pé tenta estourar a do adversário. 

 

As novidades não param por aí. Estas férias prometem mais brincadeiras e jogos para 

entreter a criançada no período livre. Todas as unidades de atendimento PST em 

Botucatu, instaladas em escolas municipais e em espaços públicos, como o ginásio de 

esportes e o estádio municipal, irão atender os alunos durante o recesso escolar no 

mesmo período em que já participam das atividades regulares do programa. 
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Os interessados poderão levar seus colegas para participar conjuntamente das 

atividades, que serão monitoradas pelos coordenadores de núcleo. De acordo com a 

coordenadora-geral do programa em Botucatu, Mara Ruiz, as atividades serão 

diversificadas. “A recreação foi planejada para esta época de calor, com brincadeiras ao 

ar livre e vamos aproveitar para realizar campeonatos nas diversas modalidades”, 

antecipa. 

A educadora informa que no período de férias escolares muitos alunos, por não terem 

nenhuma atividade, brincam na rua, correndo riscos. “Como o programa funciona nas 

férias, os pais poderão ficar mais tranquilos, pois seus filhos estarão se divertindo com os 

nossos coordenadores por meio de atividades direcionadas”, explica. 

Para a secretária Municipal de Educação, Alessandra Lucchesi de Oliveira, a ação vai 

assegurar aos alunos da rede municipal a socialização. “Estaremos promovendo o 

trabalho em equipe, o respeito às regras esportivas e o lazer”, explica, ao ressaltar que a 

ideia é que a garotada divirta-se com segurança. 

Além do reforço escolar, o PST oferece as modalidades esportivas coletivas de basquete, 

handebol, futsal e voleibol, além de atletismo, dama e xadrez. Os beneficiados contam 

também como atividades extracurriculares com oficinas culturais e educativas. 

Atualmente, o núcleo Segundo Tempo conta com 20 professores de educação física e 20 

monitores de atividades esportivas. Os profissionais são os responsáveis pela elaboração 

e execução dos planos pedagógicos junto a 2 mil crianças na faixa etária de 6 a 15 anos. 

 

Carla Belizária 

Foto: divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Bahia abre seleção de estagiário para atuar no Programa Segundo Tempo 

Quarta, 08 Janeiro 2014 16:44  

 

Cada vez mais o esporte se consagra como ferramenta de geração de emprego e renda, 

ao mesmo tempo em que agrega valor à profissão. Na Bahia, estudantes de nível superior 

têm a oportunidade de dar o primeiro passo rumo ao mercado de trabalho por meio do 

Programa Segundo Tempo (PST), ação de inclusão social do Ministério do Esporte 

desenvolvida em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

(Sudesb). O convênio abriu o processo 

seletivo de estágio até a próxima sexta-

feira (10.01), para a contração de 49 

universitários interessados em atuar 

como monitores em um dos 26 

municípios, onde o programa será 

implantado. 

O estágio terá duração de 12 meses, 

podendo ser prorrogado uma vez, por 

igual período. As vagas são para os cursos de Educação Física, Pedagogia, 

Licenciaturas, Ciências Sociais, Psicologia, Fisioterapia, Dança, Teatro e Música. A 

inscrição é gratuita, via internet, por meio do site da Sudesb. Os interessados deverão 

preencher a ficha de inscrição e enviá-la, juntamente com o currículo, para o e-mail 

segundo.tempo@sudesb.ba.gov.br. 

A seleção será mediante análise curricular e os aprovados terão que cumprir a carga 

horária de 20 horas semanais. A bolsa-auxílio será no valor de R$ 450 mensais, além de 

auxílio-transporte, de acordo com o valor praticado no município onde ocorrerá o estágio. 

 

Pré-requisitos 

Além de estar regularmente matriculado e cursando no mínimo o 2º semestre, o candidato 

deverá residir no município ou região próxima à cidade a qual concorre à vaga. Não será 

aceita a inscrição de universitários no último período do curso. O resultado será divulgado 

no site da Sudesb e no Diário Oficial do Estado no dia 15 de janeiro de 2014. 

 

Municípios em oferta de estágio 
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Os monitores selecionados vão auxiliar os coordenadores de núcleo (professores de 

Educação Física), no atendimento de cerca de 7,1 mil alunos que terão além de reforço 

escolar, a oferta de vôlei, handebol, basquete, capoeira, atletismo, futebol de salão e 

campo e atividades culturais (música, dança e teatro). Serão implantados 71 núcleos de 

Esporte Educacional. 

Tais unidades funcionarão em escolas estaduais e municipais dos ensinos médio e 

fundamental, em praças esportivas, estádios de futebol e ginásios de 32 municípios, 

dentre os quais 26, ofereceram vagas aos monitores. São elas: Cachoeira, Cardeal da 

Silva, Conceição do Jacuipe, Santa Luz, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos 

Campos, Terra Nova, Baixa Grande, Ipira, Lapão, Ourolândia, Presidente Dutra, Várzea 

da Roça, Guanambí, Igaporã, Piatã, Aiquara, Amargosa, Muritiba, Muniz Ferreira, Nazaré, 

São Félix, Varzedo, Filadélfia, Jaguarari e Saúde. A oferta varia de uma a quatro vagas 

por cidade, em média. 

Conforme o coordenador-geral da parceria, Carlos Henrique Brito Moraes, o início das 

atividades está previsto para o próximo dia 27, com lançamento oficial programado para o 

dia 13. “Estamos preparando uma grande festa com as presenças de autoridades, alunos 

beneficiados e os recursos humanos do Programa Segundo Tempo”, anuncia. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Esporte, circo e teatro garantem diversão para crianças do Segundo Tempo em 

Ribeirão Preto (SP) 

Quarta, 15 Janeiro 2014 16:05  

 

A retomada em 2014 do Programa Segundo Tempo fez com que beneficiados de Ribeirão 

Preto, São Paulo, ficassem em festa. Mil e duzentas crianças e adolescentes moradores 

de favelas e 

regiões próximas, 

em que há um alto 

índice de 

criminalidade e 

questões 

relacionadas a 

alcoolismo, 

drogas e 

prostituição, 

aproveitam agora 

a chance de vivenciar oportunidades que antes só faziam parte do imaginário infantil. 

Meninos e meninas carentes resgatam fantasias de infância com a prática das artes 

circenses trapézio e portagem(malabarismo com o uso de panos).  

Além da arte circense ensinada pela educadora Letícia Paola e pelo professor-voluntário 

João Marcílio (foto), os jovens assistem a teatro de fantoches e aprendema confeccionar 

sua própria pipa em uma oficina. Vôlei, tênis, natação, atletismo, handebol e futebol de 

salão são outras modalidades oferecidas. 

O programa de inclusão social do Ministério do Esporte está virando uma tradição em 

Ribeirão Preto na medida em que cresce uma rede de solidariedade. Dela participam 

colaboradores, voluntários e gestores, que vestiram a camisa do projeto. A segunda 

edição, reiniciada no último dia 6, reforça o compromisso social. Essa fase privilegia 

novamente a estudante Francisca*, de 11 anos, que já foi atendida no primeiro convênio 

encerrado em abril de 2012. 

 

Abaixo os semáforos - Bastou apenas um desabafo de insatisfação da garota para a 

cidadã alçar outros voos. “Ah, não, professora. O programa acabou e eu vou voltar 

novamente para o semáforo?”. Foi graças ao questionamento de crianças como 
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Francisca* junto à coordenadora-geral do PST, Fernanda Nascimento, que a prefeitura de 

Ribeirão Preto decidiu continuar com o programa. “O PST municipalizado funcionou 

durante um período de 8 meses em 2013, enquanto aguardava a análise da prestação de 

contas do primeiro convênio e sua posterior renovação de contrato”, explica a educadora. 

A ordem de início sinalizada pela 

Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis) foi comemorada. Uma 

solenidade cívica marcouo lançamento 

da edição 2014 do Programa Segundo 

Tempo. O salão nobre do Palácio Rio 

Branco, sede da prefeitura, foi 

literalmente invadido pelas crianças e adolescentes, na faixa de 6 a 15 anos. Ao 

serrecepcionada pela prefeita Dárcy Vera e pelo secretário de Esportes Marcelo Palinkas, 

a garotada festejou a retomada das atividades, que serão desenvolvidas em 10 núcleos 

de programa, por mais 18 meses. 

 

Longe de más companhias – Entre cultura e recreação, um beneficiado se destaca 

nesse universo de sonhos propiciado pelo Segundo Tempo. O estudante José*, de 12 

anos, que antes mantinha amizade com pessoas ligadas ao tráfico, passou a frequentar o 

programa e se dedicou ao futsal. Ele descobriu o talento para a modalidade ensinada pelo 

monitor Daniel do Carmo. “Nosso garoto é  nota 10. Ele é um potencial nato”, afirma. 

*Nome fictício, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 
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Universidade de Juiz de Fora (MG) lança projeto Saúde e Bem Estar para 

universitários e pessoas com deficiência 

Sexta, 17 Janeiro 2014 18:42  

 

Parceira do Ministério do Esporte na execução do Programa Segundo Tempo, nas 

vertentes PST – Universitário e PST - Pessoa com Deficiência, a Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) promove neste sábado (18.01) a primeira edição do “Saúde e Bem 

Estar no Campus”. Focado na divulgação das atividades do programa, o evento vai 

comemorar a chegada de 2014, ano em que pretende atrair o maior número de pessoas 

dos dois perfis e as convidar a participar dos núcleos universitário e pessoas com 

deficiência. 

A programação do “Saúde e Bem Estar no Campus” inclui festivais de natação e de 

xadrez para alunos do PST e curso gratuito de  deep running para profissionais de 

educação física e fisioterapia, na Faculdade de Educação Física (Faecid). A atividade 

trabalha a resistência física e deve ser implantada ainda este ano no programa. É uma 

espécie de corrida dentro da água, em que os praticantes usam coletes salva-vidas para 

não tocarem os pés no chão. 

Atualmente, o Segundo Tempo contempla 220 estudantes universitários, entre 

acadêmicos de medicina, filosofia, engenharia, educação física, farmácia, além de alunos 

do mestrado de matemática e de ciência da religião. Sessenta pessoas com deficiência - 

física, mental, motora, visual ou autismo - são atendidas pelo programa, entre eles dez 

estudantes universitários da própria UFJF. “A ideia é que possamos ampliar o quadro de 

beneficiados para 300 estudantes atendidos pelo PST - Universitário e 100 jovens e 

adultos no PST - Pessoa com Deficiência”, explica a coordenadora do núcleo, Carla 

Beatriz da Silva Rafael. 

A Faculdade de Educação Física (Faefid) disponibiliza a infraestrutura, composta por 

piscina, salas de musculação e quadras poliesportivas. “Só saímos desse espaço quando 

acontece a caminhada orientada. É quando circundamos o lago localizado no centro da 

universidade federal e percorremos um trajeto de cerca de 8 km”, afirma Carla Rafael. 

Inclusão é a palavra-chave. O atendimento do PST desenvolvido na Faefid é diversificado 

e contempla o público universitário e com deficiência simultaneamente, no mesmo 

espaço. São oferecidas turmas privilegiando a inclusão de pessoas com deficiência que, 

ao lado dos estudantes de nível superior, praticam vôlei, natação, futebol de salão e 

futsal, masculino e feminino, além de musculação, hidroginástica e caminhada orientada. 
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Para que haja maior integração e versatilidade no atendimento, a coordenação oferece 

horários diversificados. Musculação (terça e quinta-feira, das 7h às 8h e das 9h às 10h), 

hidroginástica (terça e quinta-feira, das 7h às 8h e das 9h às 10h), natação (segunda e 

quarta-feira, das 13h às 16h, e terça e quinta-feira, das 7h às 9h), vôlei (terça e quinta-

feira, das 18h às 19h), handebol (segunda e quarta-feira, às 14h) e futsal (quarta-feira, às 

15h). 

Ciclo de palestras – Ainda este mês, no dia 25, o Programa Segundo Tempo em Juiz de 

Fora promove na universidade federal um ciclo de palestras com a participação de todos 

os beneficiados. Carla Rafael antecipa que um dos convidados com presença já 

confirmada é o advogado Wesley Barbosa, que tem deficiência física congênita e 

ministrará palestra sobre “Direitos das Pessoas com Deficiências Físicas.” 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

 

  

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 

Segundo Tempo chega para 1,6 mil alunos da rede municipal de Passos (MG) 

Segunda, 20 Janeiro 2014 18:56 

 

Distante 360 quilômetros da capital Belo Horizonte, a cidade de Passos (MG) recebe pela 

primeira vez o 

Programa 

Segundo Tempo 

(PST) do 

Ministério do 

Esporte. A ação, 

desenvolvida em 

parceria com a 

prefeitura, 

beneficia cerca de 

1,6 mil estudantes 

da rede pública, 

garante a 

massificação do 

esporte em 16 núcleos regionalizados, e contempla assim crianças e adolescentes de 

todos os bairros. “A frequência ainda não está em sua totalidade, entretanto estamos 

aguardando o início do ano letivo para que ela seja integral”, informa o coordenador-geral 

da parceria, Luiz Flávio Lima dos Santos. 

Para desenvolver uma das atividades propostas – o skate –, a prefeitura de Passos está 

finalizando as obras do Centro Unificado das Artes e dos Esportes que, além de quadra 

poliesportiva, terá em sua infraestrutura a instalação de uma pista de skate especialmente 

para a garotada do PST, no bairro Coimbra. “O término da obra está previsto para o 

próximo mês, quando iniciaremos a prática do esporte radical”, ressalta a coordenadora 

pedagógica, Priscila Ferreira Ajeje, ao acentuar que o programa disponibilizará aos 

praticantes skate e kit segurança, composto por capacete, joelheira e cotoveleira. 

Além do Centro Unificado e das escolas públicas, os núcleos de atendimento passam a 

funcionar no 12º Batalhão da Polícia Militar, no Centro de Atividade Pró-Menor, nas 

quadras do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e no Ginásio Poliesportivo 

Giovanni Maria Ribeiro. Enquanto o começo das aulas de skate é aguardado com grande 
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expectativa pela garotada, meninos e meninas vivenciam a oportunidade de praticar 

futsal, handebol, basquete, vôlei, atletismo, xadrez e dança. 

Na primeira semana de atividades do PST, no núcleo do bairro Nossa Senhora Aparecida, 

no Cras II, por exemplo, os estudantes aproveitaram essa chance. Na unidade 

coordenada pelo professor Rodrigo de Souza e monitorada por Vander Luziano Bonfim, 

alunos como a jovem Andressa Soares Carvalho, 14 anos, não disfarçam a alegria ao 

participar do futsal, handebol e xadrez. “Eu gostei muito da aula e os professores são 

muito bons”, aponta. 

De opinião não muito diferente de Andressa, o adolescente Fábio Estevam da Silva, 17 

anos, diz que foram “muito boas, as aulas”. Letícia de Cássia Reis, 12 anos, é enfática ao 

afirmar: “eu gostei, o Segundo Tempo é da hora.” 

Nos próximos dias, terá início a distribuição do material esportivo. Os alunos cadastrados 

receberão camiseta, calção e boné. Cada núcleo será acompanhado por um coordenador 

formado em educação física e por um monitor (acadêmico). Todos as unidades terão 

acompanhamento pedagógico e reuniões com os pais no fim de cada semestre, para 

entregar as avaliações dos alunos. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

 

  

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 oferece recreação, cultura e slackline para alunos do Segundo 

Tempo 

Sexta, 24 Janeiro 2014 15:42 

  

Em Coronel 

Fabriciano - 

cidade mineira 

que, ao lado de 

Ipatinga e 

Timóteo, 

compõe a 

região do Vale 

do Aço - cerca 

de mil 

estudantes das 

redes municipal 

e estadual de 

ensino terão 

nesta sexta-

feira (24.01) um passeio inesquecível. Logo cedo, as crianças e adolescentes, a maioria 

filhos de pais trabalhadores nas usinas de mineração beneficiados pelo Programa 

Segundo Tempo (PST) visitaram o Clube Olímpico, com direito a muitas brincadeiras no 

parquinho de diversões, mergulhos nas piscinas e muita descontração. 

O passeio ao clube marca o encerramento da 1ª Colônia de Férias do Programa Segundo 

Tempo (PST), iniciada na segunda. Entre as atrações, os alunos poderão praticar o 

slackline, esporte que utiliza uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, permitindo 

ao praticante andar e fazer manobras se equilibrando em cima dela. 

Ao longo de todo o dia, o banho e brincadeiras dentro das piscinas são monitorados pelos 

profissionais do PST. O mesmo procedimento será adotado durante o acesso a balanços, 

gangorras e escorregadores. A iniciativa da prefeitura de Coronel Fabriciano, entidade 

parceira do Ministério do Esporte, foi coordenada pela secretaria municipal de Educação e 

Cultura, que cedeu o transporte e o lanche da garotada, servido durante os cinco dias de 

evento. 
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A primeira atividade das crianças na colônia de férias foi a participação nas festividades 

da Manhã Cívica, na Praça da Estação, em comemoração ao aniversário da cidade. 

Durante toda a semana foram oferecidas aos estudantes do Segundo Tempo atividades 

recreativas, lúdicas, apresentações musicais de percussão e violão, e intercâmbios. Na 

oportunidade, a banda de música com tocadores de trompetes do programa também deu 

um show a parte. 

 

 

O que mais se viu foi a criançada contemplada nos seis polos da parceria participando de 

circuitos esportivos, jogos recreativos, pinturas de rosto, jogos de mesa e piquenique no 

Parque Ipanema. A Funcelfa, o Clube Olímpico, Centro Social Urbano do bairro Floresta, 

o Centro de Convivência Sol & Vida, a Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde, a 

zona rural do Cocais, e a Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde foram palco das 

atividades nos outros dias. Para a coordenadora-geral, Silvia Regina Moreira, deu certo a 

iniciativa de atendimento concentrado de trabalho de 25 horas semanais no período de 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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férias. “Ao contrário do que se pensava, os núcleos do PST não esvaziaram nesse 

período”, destaca. 

Ana Carolina de Andrade, de 12 anos, é uma das estudantes beneficiadas pelo projeto. 

“Estou gostando muito e não quero perder nenhum dia. O lanche é gostoso e brincamos 

de muitas coisas legais, como a queimada, vôlei, natação. Estou fazendo novos amigos 

aqui”, revela a aluna do 7°ano da Escola Estadual Raolino Cota Pacheco. 

Além de atividades extracurriculares a exemplo da Colônia de Férias, o Segundo Tempo 

em Coronel Fabriciano oferece, de segunda e sexta-feira, as modalidades handebol, 

futebol de campo, salão e society, vôlei de quadra e de areia, natação, judô e xadrez. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 
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