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Ministérios do Esporte e da Educação lançam o programa Segundo Tempo 

23/04/2003, 12:27 

 

Os ministros do Esporte, Agnelo Queiroz, e da Educação, Cristóvam Buarque, assinaram 

hoje protocolo de cooperação para desenvolver projetos de parceria entre os dois 

ministérios. O primeiro programa será o “Segundo Tempo”, que criará uma estrutura nas 

escolas públicas, para o estudante permanecer na instituição em tempo integral. A idéia é 

que nesse tempo os alunos desenvolvam atividades esportivas, culturais e pedagógicas. 

O programa vai beneficiar 100 mil crianças na fase inicial. Ao final dos quatro anos do 

governo Lula, o benefício deverá ter atingido quatro milhões de crianças e adolescentes 

em todo o País, segundo meta dos dois ministérios. Agnelo e Cristóvam destacaram que 

o programa “Segundo Tempo” faz parte de uma estratégia de governo para melhorar a 

qualidade da educação e tirar crianças e adolescentes da violência e das drogas.  

Agnelo Queiroz acredita que o programa “Segundo Tempo” além de incentivar a inclusão 

social por meio da prática esportiva, permitirá ainda uma melhor formação das crianças e 

adolescentes. De acordo com a proposta, a criança ficará durante um turno na escola e, 

no outro, fará atividades pedagógicas. Nesse período, ela poderá fazer seus deveres 

escolares, receber reforço alimentar e ainda praticar uma atividade esportiva.  

“A proposta desse programa é tornar a escola atrativa e alegre”, destacou Cristóvam. Ele 

também lembrou que esporte tem um papel importante no processo de formação do 

cidadão e poderá contribuir na redução da evasão escolar, que hoje atinge 60% dos 

alunos do ensino médio.  

“Esse é um programa que dá oportunidade às crianças, cuja situação familiar não permite 

maiores investimentos no desenvolvimento escolar”, disse Agnelo. O Ministério do 

Esporte está firmando parcerias com o Sesc, clubes sociais, organizações não-

governamentais (ONGs), prefeituras e as Forças Armadas para ampliar o programa.  

Ação de governo – O projeto é parte da iniciativa do governo Lula em fazer uma ação 

articulada entre seus ministérios. A principal função de cada um neste caso será capacitar 

os professores de educação física de todo o país, oferecendo cursos aos profissionais. O 

Ministério do Esporte deverá, ainda, distribuir material esportivo para as escolas e o 

Ministério da Educação terá a função de esclarecer as universidades do País para que 

disponibilizem seus estudantes de educação física para trabalhar como monitores dos 

programas.  
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A cooperação entre os dois ministérios foi elogiada pelo presidente da Comissão de 

Educação e Desporto da Câmara, deputado Gastão Vieira (PMDB-MA), que esteve 

presente ao ato de assinatura. Segundo ele, o acordo mostra que o governo tem o firme 

propósito de melhorar a qualidade do ensino brasileiro. “O esporte é um grande 

instrumento educacional, de lazer e rendimento”, destacou o ex-jogador e deputado Deley 

(PL-RJ).  

 

Chico Araújo 
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