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Programa Segundo Tempo realiza Ciclo Nacional de Capacitação Pedagógica 

05/08/2009, 11:10 

 

A Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED) 

iniciou o Ciclo Nacional de Capacitação Pedagógica do 

Segundo Tempo para o exercício de 2009. Cerca de 2.300 

profissionais que atuam no programa em todo o país 

participarão do treinamento. São pessoas que trabalham 

nos núcleos desempenhando as funções de coordenador geral, coordenador de núcleo, 

coordenador pedagógico e coordenador setorial. Além de aprofundar os debates sobre o 

esporte como fator de inclusão social, os encontros vão difundir fundamentos 

pedagógicos da metodologia do Segundo Tempo.  

A edição de 2009 traz o diferencial de um novo foco baseado nos fundamentos do lazer e 

da animação cultural. As atividades serão desenvolvidas em quatro dias, e não em três 

dias, como acontecia anteriormente. De acordo com o secretário da SNEED, Júlio 

Filgueira, a proposta da habilitação profissional proporcionará ainda mais qualificação à 

execução do Programa Segundo Tempo.  

Júlio Filgueira explica que a capacitação pedagógica será realizada na forma presencial, 

regionalizada e descentralizada, envolvendo diversas cidades sedes. ”Assim como está 

acontecendo com o programa de inclusão social do Ministério do Esporte, o processo de 

capacitação vem passando por constantes aprimoramentos, contribuindo de forma cada 

vez mais efetiva na formação dos profissionais que nele atuam”, informa.  

A capital da Bahia, Salvador, é a segunda cidade nordestina – a primeira foi Natal (RN), 

na semana passada - a sediar o encontro na Região Nordeste. O evento acontecerá de 5 

a 8 de agosto, no Hotel Porto Bello Ondina e reunirá 60 profissionais do Segundo Tempo 

dos municípios de Senhor do Bonfim, São Sebastião do Passe, Alagoinhas e Paulo 

Afonso. A capacitação na região Sul acontecerá, simultaneamente, nesta mesma data. O 

evento será realizado na cidade de Caiobá (PR) e envolverá profissionais do Segundo 

Tempo da cidade paranaense de Colombo e de Itajaí (SC).  

Na capacitação pedagógica que aconteceu em Natal (RN) estiveram presentes 114 

profissionais. O encontro reuniu profissionais do Segundo Tempo da capital Natal e das 

cidades de Pau dos Ferros, Major Sales, Antônio Martins, Ielmo Marinho, Venha Ver, do 

interior do Rio Grande do Norte, além de profissionais de João Pessoa (PB).  
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Simultaneamente a capacitação da Região Nordeste em Natal, no final de semana 

passada também aconteceu em Campinas (SP), a primeira etapa de capacitação da 

região Sudeste. O evento, no Hotel Solar das Andorinhas, reuniu mais de 70 participantes 

que atuam na parceria com a Federação Paulista de Xadrez.  

A segunda etapa da Capacitação Sudeste já está sendo realizada no mesmo endereço da 

primeira e envolve mais de 80 profissionais paulistas das parcerias com as prefeituras das 

cidades de Santa Albertina e Ferraz de Vasconcelos, no interior de São Paulo. “Os 

convênios estão bem representados. Os profissionais são atuantes e participam de todas 

as atividades práticas e lúdicas”, explica a coordenadora de Acompanhamento 

Pedagógico e Administrativo do Segundo Tempo, Cláudia Bernardo.  

 

Confira a programação  

Região Sul – Em Pelotas (RS), de 12 a 15/08 (Municípios de Cachoeirinha, Nova Prata e 

Pelotas)  

Região Centro-Oeste – Em Cuiabá (MT), de 19 a 22/08 (Cuiabá)  

Região Nordeste – Em Caruaru (PE), de 19 a 22/08 (Petrolina, Olinda, Aracajú e 

Caruaru)  

Região Sudeste – Em Campinas (SP), de 8 a 11/08 (Santos, Guarulhos e Apiaí)  

 

Capacitação Piloto Telepresencial  

Região Sudeste – Minas Gerais - Todos os convênios do Estado de Minas Gerais 

envolvendo 1.691 profissionais, entre coordenadores geral, pedagógico, setorial, de 

núcleo e monitores. As aulas serão realizadas aos sábados e contará com a 

representação de mais de 200 municípios mineiros.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Ministro anuncia renovação do Segundo Tempo em São José do Rio Preto 

28/08/2009, 16:30 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, anunciou na manhã desta sexta-

feira (28), a renovação do convênio do programa Segundo Tempo com a 

prefeitura de São José do Rio Preto (SP), que terminaria no próximo dia 

31. O novo prazo vai até dezembro de 2010. O anúncio foi feito durante 

visita do ministro a Escola de Competências – ECO Deputado Roberto 

Rollemberg, um dos núcleos do Programa Segundo Tempo, no município. Localizada no 

bairro Santo Antônio, a unidade atende a 400 crianças, que participam de oficinas 

esportivas, nos períodos da manhã e da tarde.  

Acompanhado do prefeito Valdomiro Lopes e do secretário Municipal de Esportes e Lazer, 

José Carlos Matinho, o ministro conheceu as instalações da Escola de Competências. E 

gostou do que viu. “É uma satisfação observar que os recursos investidos pelo governo 

federal no programa estão sendo muito bem aplicados aqui em São José do Rio Preto”, 

enfatizou.  

Já o prefeito Valdmiro Lopes disse que recebe o ministro com muita alegria, uma vez que, 

em suas visitas ao município, Orlando Silva sempre era o portador de boas notícias. 

“Além da renovação do convênio do Segundo Tempo, a outra boa notícia do ministro é a 

de que vamos discutir novas políticas para o esporte de São José do Rio Preto”, explicou.  

O Programa Segundo Tempo está implantado em 25 núcleos esportivos em São José do 

Rio Preto. Atende a 200 alunos em cada uma das unidades, da faixa etária de 6 a 16 

anos, totalizando cinco mil crianças e adolescentes beneficiadas.  

Itinerante – O ministro participou ainda, em São José do Rio Preto, da reunião do 

Governo Itinerante realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O encontro, 

realizado na estância do Jockey Club, reuniu prefeitos das cidades da região, dirigentes 

de clubes e de ligas amadoras do estado de São Paulo, com o objetivo de discutir idéias 

entre os clubes e a administração da FPF.  

Orlando Silva elogiou a iniciativa do atual presidente da Federação Paulista de Futebol, 

Marco Pólo Del Nero, que instituiu o Governo Itinerante. “Esse canal permanente de 

diálogo com todas as regiões do estado de São Paulo é muito importante”, disse. “Hoje, o 

discurso da Federação Paulista de Futebol está sintonizado com o que pensa cada clube 

profissional e com os demais filiados da entidade”.  
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Ascom – Ministério do Esporte 
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Educadores do Segundo Tempo participam de desfile comemorativo pelos 110 anos 

de Campo Grande (MS) 

28/08/2009, 17:33 

 

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, completou 

no dia 26 de agosto, 110 anos de fundação. Para 

comemorar a data, a prefeitura municipal realizou o 

tradicional desfile cívico pelas ruas centrais da cidade. O 

evento contou com público de 7 mil pessoas, que 

prestigiou a apresentação dos professores do Programa Segundo Tempo na capital.  

Atualmente o Programa Segundo Tempo em Campo Grande encontra-se em fase de 

estruturação para ser implantado. Já foram selecionados os 50 núcleos que atenderão 5 

mil alunos, com idades entre 7 e 17 anos. Os beneficiados são estudantes dos ensinos 

médio e fundamental da rede pública de ensino, em situação de risco social. Também já 

foram selecionados os profissionais responsáveis pelo atendimento dos alunos nas 

unidades.  

Os núcleos estão sendo implantados em escolas, centros comunitários, centros de 

assistência social e em organizações não governamentais (Ong´s), por meio de parcerias 

locais. Cerca de 30 bairros que atendem basicamente todas as regiões da cidade serão 

contemplados.  

No desfile, estiveram presentes os 54 professores de Educação Física envolvidos 

diretamente com o programa, sendo 50 coordenadores de núcleos, dois coordenadores 

setoriais, o coordenador pedagógico, e o coordenador geral do convênio da cidade com o 

Ministério do Esporte.  

Em Campo Grande, a Fundação Municipal de Esporte é a entidade gestora que 

administra o programa. Carlos Alberto de Assis, presidente da instituição, apresentou o 

programa para as autoridades presentes. Prestigiaram a apresentação autoridades como 

o prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad, e o governador de Mato Grosso do Sul, 

André Puccinelli. 

De acordo com o coordenador pedagógico do Segundo Tempo, Brunno Elias Ferreira, 

iniciativas como a participação de professores em eventos cívicos é de grande 

importância para a divulgação e entendimento da metodologia do programa. “Durante a 

concentração, às 7h, em frente ao palanque de autoridades, na rua Afonso Pena, muitos 

moradores nos questionaram sobre a participação dos filhos no Segundo Tempo. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Expliquei que as inscrições já estão abertas e podem ser feitas nos núcleos do 

programa”.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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