
 
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 – JANEIRO DE 2009 

 

 

 

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 

Monitores do Segundo Tempo recebem capacitação para atuar no Recreio nas 

Férias 

07/01/2009, 16:50 

 

A segunda fase de capacitação do Projeto Segundo 

Tempo/Recreio nas Férias começa nesta sexta-feira 

(09/01). Coordenadores e monitores de 17 convênios do 

PST serão qualificados para atuar no programa, que 

atenderá cerca de 100 mil crianças e jovens entre os dias 

19 e 30 de janeiro.  

A capacitação atenderá representantes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, e Pará. Durante o curso, 

um formador do Ministério do Esporte e um coordenador de convênio de núcleo 

repassarão aos participantes, de forma resumida, o conteúdo do livro “Recreio nas Férias: 

Reconhecimento do Direito ao Lazer”.  

Os principais temas tratados durante a capacitação serão: Conteúdos Culturais no Lazer; 

Meio Ambiente como Tema Gerador; Inclusão, Gênero e Deficiência; Ludueducação e de 

propostas e atividades. 

 

Recreio nas Férias 2009  

O Projeto Recreio nas Férias, integrante do Programa Segundo Tempo, tem como 

finalidade oferecer às crianças e adolescentes participantes do programa, no período de 

férias escolares em janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma 

prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades 

lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas, essencialmente diferenciadas 

daquelas que o núcleo desenvolve durante o ano.  

Em 2009, o Recreio nas Férias será realizado por 25 núcleos, onde cerca de 100 mil 

crianças de 71 municípios brasileiro serão atendidas. A Meta da Secretaria Nacional de 

Esporte Educacional (SNEED), do Ministério do Esporte, é realizar a edição de Julho com 

500 mil crianças e, em Janeiro de 2010, atender a todos os beneficiados do Segundo 

Tempo, que representam quanse 1 milhão de crianças e jovens.  

 

Programação da 2ª Fase de Capacitação  

• 09/01/2009 – PM de Amparo (SP)  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5369
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5369
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• 12/01/2009 – PM de Conselheiro Lafaiete (MG) e PM Pains (MG)  

• 13/01/2009 – Insituto Cidade , em Juiz de Fora (MG), e PM de Maracanaú (CE)  

• 15/01/2009 – Institudo Pró-Ação, no Distrito Federal, PM de Guarulhos (SP), PM de 

Belém (PA), PM de Luiz Gomes (RN), PM de Major Sales (RN) e PM São Fernando (RN)  

• 16/01/2009 – PM de Cafezal do Sul (PR) e Volta Redonda (RJ)  

• 19/01/2009 – PM de Cruzeiro do Oeste (PR)  

• 20/01/2009 – PM de Belo Horizonte (BH) e PM de Bebedouro (SP)  

• 30/01/2009 – PM de Aracaju (SE)  

 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Recreio nas Férias atende mais de 100 mil crianças em 13 estados brasileiros 

16/01/2009, 11:30 

 

Para garantir que as férias escolares sejam muito mais 

divertidas, proveitosas e construtivas para estudantes 

atendidos pelo Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional 

de Esporte Educacional (SNEED) inicia na próxima 

segunda-feira (19/01) o Projeto Segundo Tempo/ Recreio 

nas Férias de janeiro de 2009. A iniciativa atenderá 104 mil crianças e adolescentes em 

25 convênios do Segundo Tempo espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Distrito Federal, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Paraná, 

Pará, Amazonas e Rondônia. 

A proposta do Recreio nas Férias é oferecer aos participantes, além de uma grande 

variedade de atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, atividades que 

busquem a valorização do respeito, companheirismo e que estimulem a participação das 

famílias e do voluntariado na comunidade. Além disso, as crianças e adolescentes 

contemplados receberão diariamente, três kits lanche, sendo um deles mais reforçado, no 

horário do almoço.  

O projeto pretende também, em todas suas edições, propor um tema gerador a ser 

abordado. Nesta primeira edição o tema é Meio Ambiente. A Meta da Secretaria Nacional 

de Esporte Educacional, do Ministério do Esporte, é realizar a próxima edição do projeto 

nas féiras de julho com 500 mil crianças. Já a previsão é que em janeiro de 2010 todos os 

beneficiados do Segundo Tempo sejam atendidos, o que representa quase 1 milhão de 

crianças e jovens. 

 

Cronograma  

Segue abaixo a programação do Recreio nas Férias e o número de crianças e 

adolescentes atendidos. 

 

19 a 23 de janeiro  

• Prefeitura de Amparo (SP) – seis núcleos atenderão 1.200 crianças e jovens  

• Prefeitura de Pains (MG) – dois núcleos atenderão 400 crianças e jovens  

• Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) – um núcleo atenderá 200 crianças e jovens  

• Prefeitura de Maracanaú (CE) – cinco núcleos atendem 1 mil crianças e jovens  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5374
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• Prefeitura de Natal (RN) – 19 núcleos atenderão 3.800 crianças e jovens  

• Prefeitura de Aracaju (SE) – 13 núcleos atenderão 2.600 crianças e jovens  

• Prefeitura de Porto Velho (RO) – oito núcleos atenderão 1.600 crianças e jovens 

 

19 a 30 de janeiro  

• Prefeitura de Guarulhos (SP) – 36 núcleos atenderão 7.200 crianças e jovens  

• Prefeitura de Bebedouro (SP) – dois núcleos atendem 400 crianças e jovens  

• Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) – 150 núcleos atendem 30.000 crianças e jovens  

• Fundação Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) no RJ – 25 núcleos atendem 5.000 

crianças e jovens  

• Instituto Cidade – Cidade (MG) – 30 núcleos atenderão 6.000 crianças e jovens  

• Instituto Pró Ação – (DF) – 30 núcleos atendem 6.000 crianças e jovens  

• Instituto de Desenvolvimento Humano (Idesh) em AL – 48 núcleos atenderão 9.600 

crianças e jovens  

• Prefeitura de Major Sales (RN) – dois núcleos atenderão 400 crianças e jovens  

• Prefeitura de Luiz Gomes (RN) – quatro núcleos atenderão 800 crianças e jovens  

• Prefeitura de São Fernando (RN) – quatro núcleos atenderão 800 crianças e jovens  

• Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) – dois núcleos atenderão 400 crianças e jovens 

• Prefeitura de Belém (PA) - dois núcleos atenderão 400 crianças e jovens  

• Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Sejel) do Amazonas – 12 núcleos atenderão 

2.400 crianças e jovens 

 

26 a 30 de janeiro  

• Prefeitura de Volta Redonda (RJ) – 16 núcleos atenderão 3.200 crianças e jovens  

• Prefeitura de Belo Horizonte (MG) – nove núcleos atenderão 1.800 crianças e jovens  

• ONG Bola Pra Frente, no interior de SP – 90 núcleos atenderão 18.000 crianças e 

jovens  

• Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) - dois núcleos atendem 400 crianças e jovens  

• Prefeitura de Cafezal do Sul (PR) - dois núcleos atendem 400 crianças e jovens 

 

Ascom - Ministério do Esporte 
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Capacitações são os últimos preparativos para o Recreio nas Férias 

16/01/2009, 15:30  

    

Os monitores e os coordenadores dos núcleos do convênio do programa Segundo Tempo 

do Instituto Pró-Ação, da cidade de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, 

participaram nos dias 15 e 16 de janeiro da segunda fase da Capacitação do Projeto 

Recreio nas Férias, que se inicia na próxima segunda-feira (19/01). Em 13 estados 

brasileiros, onde o projeto será desenvolvido, 1.738 pessoas serão capacitadas. 

A proposta do Recreio nas Férias é oferecer aos estudantes, além de uma grande 

variedade de atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, atividades que 

busquem a valorização do respeito, companheirismo e que estimulem a participação das 

famílias e do voluntariado na comunidade. 

Leda da Cruz Souza, coordenadora de núcleo do Segundo Tempo, foi uma das 135 

pessoas que receberam treinamento. Leda salienta que a formação foi muito dinâmica, 

com uma intensa interação entre os coordenadores e os monitores dos núcleos. “O que 

me chamou a atenção, além da junção entre a teoria e a prática, foram às brincadeiras 

que serão desenvolvidas durante o projeto. Elas estimulam a criatividade das crianças 

sem serem cansativas”, diz. 

Já para o José Drunont, também coordenador de núcleo, a capacitação tem um grande 

papel junto aos monitores, que atuarão diretamente com as crianças, como transmitir de 

forma lúdica a pedagogia do projeto. “O que mais gostei é que as atividades propostas 

pelo Recreio nas Férias permitem às crianças, por meio de brincadeiras e jogos, uma 

interação e o bom relacionamento, tornando-as ainda mais sociáveis”, explica. 

Para ajudar nas atividades, os coordenadores e os monitores receberão um material de 

apoio composto por uma cartilha (que contém informações básicas sobre o projeto), um 

kit de materiais recreativos, um kit de materiais esportivos e um kit de primeiros socorros. 

A meta da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, do Ministério do Esporte, é 

realizar a próxima edição do projeto nas féiras de julho com 500 mil crianças. Já a 

previsão é que em janeiro de 2010 todos os beneficiados do Segundo Tempo sejam 

atendidos, o que representa quase 1 milhão de crianças e jovens. 

 

Leia mais sobre o Segundo Tempo/ Recreio nas Férias 

 

Site do Recreio nas Férias 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5375
http://portal.esporte.gov.br/snee/segundotempo/recreioNasFerias.jsp
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Recreio nas Férias atende mais de 100 mil crianças em 13 estados brasileiros 

 

Monitores do Segundo Tempo recebem capacitação para atuar no Recreio nas Férias 

 

Breno Barros  

Ascom-Ministério do Esporte 
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Crianças de Pains participam de atividades lúdicas no Recreio nas Férias 

22/01/2009, 10:00 

 

Com o tema Meio Ambiente, 650 crianças e adolescentes 

do município de Pains, Minas Gerias, têm a oportunidade 

de participar durante esta semana de atividades 

recreativas e de lazer no projeto Piloto do Ministério do 

Esporte, Segundo Tempo/Recreio nas Férias, até a 

próxima sexta-feira (23).  

O cronograma é intenso. As crianças participam de gincana cultural, circuito cooperativo, 

caça ao tesouro, passeio e rua de lazer, que conta com cama elástica, balão pula-pula, 

piscina de bolinhas, jogos de mesa de salão (dama, xadrez, dominó e outros), mesas de 

totó, mesas de futebol de botão, tobogã, futebol de sabão ou futebol no colchão e 

videokê. Também é oferecido voleibol, frescobol, peteca, oficinas de artesanato, de 

desenho e pintura, de biscuit, de pintura de rosto e tatuagens de henna e salãozinho de 

Beleza. 

A colônia de férias é um projeto pioneiro que tem o objetivo de atender as crianças, que 

não possuem condições financeiras para participar de atividades nas folgas escolares, 

com brincadeiras lúdicas nas últimas semanas das férias escolares. Em Pains, a parceria 

com o Ministério do Esporte é realizada junto à Prefeitura Municipal, com as atividades 

sendo feitas no Campo de Futebol Otto de Castro Alves, que proporciona atividades 

lúdicas para os atendidos.  

O projeto conta com a orientação de profissional da área de nutrição, com o apoio das 

famílias, principalmente as mães e de voluntários. Para o coordenador Geral do Projeto 

Piloto Recreio nas Férias em Pains, Amir Otoni, as atividades já são sucesso na cidade. 

“No começo, pretendíamos atende cerca de 400 crianças e a demanda foi muito maior. 

Hoje, 650 estão participando do projeto. A repercussão foi tanta que outras prefeituras já 

vieram ver o projeto com pretensão de implantarem nas suas cidades”, diz.  

Além das atividades programadas no cronograma, nesta quinta-feira (22/01) os 

beneficiados participarão de um passeio. “Amanhã será o dia do passeio à Estância de 

Furnas. Um comboio com 11 ônibus, um microônibus, uma Sprinter e três kombis sairão 

de Pains com destino a Pimenta de manhã, levando as crianças para um dia de muita 

diversão e lazer”, diz.  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5381
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Para o secretário Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte (SNEED), 

Júlio Filgueira, o projeto vem para preencher uma lacuna que deixava as crianças 

atendidas pelo Governo Feral ociosas. “As crianças que têm dinheiro viajam nas férias. As 

do Segundo Tempo ficam ociosas. O Recreio veio justamente para preencher esta lacuna 

e atender em tempo integral as crianças, que geralmente ficam nos núcleos por meio 

período”, diz. 

O secretário esclarece que não basta ter qualquer atividade, mas sim atividades sadias. 

“A cada minuto que nós podemos oferecer esporte, lazer e cultura para uma criança, 

estamos ganhando, salvando e investindo no futuro dela”, acrescenta.  

Idealizado pela Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED) o Projeto Segundo 

Tempo/Recreio nas Férias de janeiro de 2009, atenderá 104 mil crianças e adolescentes 

em 25 convênios do Segundo Tempo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Distrito 

Federal, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Paraná, Pará, Amazonas 

e Rondônia. 

 

Breno Barros  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Secretário Nacional de Esporte Educacional visita núcleos do Recreio nas Férias 

em São Paulo 

26/01/2009, 16:50 

 

O primeiro dia de atividades (26/01) do Projeto Segundo Tempo / Recreio nas Férias em 

Jaguariúna, no interior de São Paulo, contou com a visita do secretário Nacional de 

Esporte Educacional do Ministério do Esporte, Júlio Filgueira. Ele acompanhou as 

primeiras atividades dos núcleos do programa, que é realizado em parceria com a ONG 

Pra Frente Brasil, com apoio das prefeituras municipais.  

Julio Filgueira afirmou que o encontro foi ótimo. “Visitar um pólo de referência do Recreio 

nas Férias faz com que a gente não tenha dúvida de que o projeto é um sucesso e veio 

para ficar. Nós devemos perseguir a meta de atender quase 1 milhão das crianças e 

jovens atendidos pelo Segundo Tempo até janeiro de 2010”, comemora o secretário.  

Durante o dia, o secretário Júlio Filgueira e as crianças atendidas pelo Recreio nas Férias 

foram recebidos na Prefeitura de Jaguariúna pelo prefeito Gustavo Reis. Ele recebeu uma 

placa da ONG Pra Frente Brasil, em agradecimento pela realização do projeto.  

Para a coordenadora geral da Pra Frente Brasil, Karina Valéria Rodrigues, a presença do 

secretário foi primordial para começar as atividades com o pé direto. “A visita do Júlio 

Filgueira motivou as mil crianças para as atividades da colônia de férias”, diz.  

A proposta do Recreio nas Férias é oferecer aos participantes, além de uma grande 

variedade de atividades esportivas (vôlei, futsal, basquete e handebol), jogos de mesa 

(damas, dominó e xadrez), gincanas e brincadeiras, oficinas de construção de brinquedos, 

desenho, pintura, passeio, atividades que busquem a valorização do respeito, 

companheirismo e que estimulem a participação das famílias. Além disso, as crianças e 

adolescentes contemplados receberão lanches e uniforme.  

A ONG/OSCIP Pra Frente Brasil atende 18 mil criaças e jovens nos núcleos dos 

municípios de Artur Nogueira, Batatais, Conchal, Holambra, Ibaté, Iracemápolis, Itapira, 

Itaquaquecetuba, Jaguariúna, Marília, Morungaba, Pedreira, Santo Antônio de Posse, 

Sumaré, Taboão da Serra e Tuiuti.  

 

Leias mais sobre o Recreio nas Férias:  

 

Recreio nas Férias atende 18 mil crianças no interior de São Paulo 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5384
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5384
http://portal.esporte.gov.br/ascom/noticia_detalhe.jsp?idnoticia=5382
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Crianças de Pains participam de atividades lúdicas no Recreio nas Férias 

 

Capacitações são os últimos preparativos para o Recreio nas Férias 

 

Recreio nas Férias atende mais de 100 mil crianças em 13 estados brasileiros 

 

Site do Recreio nas Férias 

 

ONG/OSCIP Pra Frente Brasil 

 

Breno Barros / Clara Mousinho  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Recreio nas Férias leva crianças do Entorno para conhecer Brasília 

27/01/2009, 17:00 

    

Nem todas as crianças que moram no Entorno do Distrito 

Federal conhecem os monumentos da capital do país. 

Com o intuito de proporcionar acesso à cultura 400 

crianças que participam do projeto do Ministério do 

Esporte, Recreio nas Férias, em parceria com o Instituto 

Pró-Ação, da cidade de Valparaízo no estado do Goiás, visitaram os principais cartões 

postais da cidade, nesta terça-feira (27/01). 

O passeio contou com monitoramento e instruções dos guias do Projeto Conhecendo 

Brasília, desenvolvido pelo grupo Jovem Judec – Jovens Unidos Para o Desenvolvimento 

Cultural, da cidade Valparaízo GO. A entidade é patrocinada pelo Governo Federal e pela 

Petrobras. 

Antes de embarcar para a capital as crianças participaram de palestra onde foram 

mostradas as imagens dos monumentos. Depois as crianças conheceram em loco. 

Catetinho, Museu Vivo de Brasília, Quartel General (Setor Militar), Memorial JK, Torre de 

Televisão, Museu do Índio, Catedral, Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Planalto, da Alvorada e a Ponte JK, fizeram parte da programação. 

Para a coordenadora pedagógica do Instituto Pró-Ação, Cintia Rampazzo, este tipo de 

atividade é de suma importância para formar cidadãos conscientes. “Apesar de morarem 

próximas da Capital Federal, a grande maioria destas crianças não tem acesso as 

atividades culturais e nem conheciam a Esplanada ou Congresso Nacional. Elas estão 

maravilhadas com o passeio e com a oportunidade de ver os monumentos que até então 

só viam pela televisão”, diz. 

Mas nem só de brincadeira é feito o Recreio nas Férias. Assim, a visita tem um papel de 

formação cultural das crianças. Gabriela Salles Pereira, 9 anos, moradora do bairro de 

Pacaembu em Valparaízo de Goiás, estava fascinada com o passeio. “Estou adorando 

participar das brincadeiras e dos passeios do recreio”. 

Já Damiana Vanessa, 8 anos, ficou encantada com a Catedral. “Eu tinha visto pela 

televisão, mas aqui é muito mais bonito. É a primeira vez que eu estou passeando em 

Brasília, estou adorando”, revelou a garota.  

O que conquistou Valesca Freitas, 11 anos, foram as brincadeiras no núcleo, 

especificamente, as atividades realizadas na piscina. “Estou adorando, principalmente, os 
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banhos na piscina no núcleo. Eu adoro ficar brincando na água com as minhas colegas. 

Outra brincadeira que gostei muito foi a do gato e rato, onde uma pessoa corre atrás da 

outra, como os bichinhos”. 

 

RECREIO NAS FÉRIAS  

Idealizado pela Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED) o Projeto Segundo 

Tempo/Recreio nas Férias de janeiro de 2009, atenderá 104 mil crianças e adolescentes 

em 25 convênios do Segundo Tempo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Distrito 

Federal, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Paraná, Pará, Amazonas 

e Rondônia.  

 

Leia mais sobre o Recreio nas Férias 

 

Secretário Nacional de Esporte Educacional visita núcleos do Recreio nas Férias em São 

Paulo 

 

Recreio nas Férias atende 18 mil crianças no interior de São Paulo 

 

Crianças de Pains participam de atividades lúdicas no Recreio nas Férias 

 

Capacitações são os últimos preparativos para o Recreio nas Férias 

 

Recreio nas Férias atende mais de 100 mil crianças em 13 estados brasileiros 

 

Recreio nas Férias 

 

Breno Barros  

Foto: Francisco Medeiros  

Ascom-Ministério do Esporte  
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Recreio nas Férias radicaliza na conscientização ambiental de estudantes no 

interior de SP 

29/01/2009, 11:00 

 

Na cidade de Amparo (SP), o lance do Recreio nas Férias para 800 

estudantes filhos de pais operários na indústria de sabão e de agricultores 

do plantio de verduras e do café, foi aprender brincando. O projeto 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte Educacional do 

Ministério do Esporte (SNEED) permitiu que crianças e adolescentes 

embarcassem numa aventura ecológica inesquecível, com direito a brincadeiras radicais 

de tirar o fôlego. 

A garotada é atendida pelo Segundo Tempo, programa de inclusão social do Ministério do 

Esporte em parceria com a prefeitura local. Durante o passeio ecológico, os jovens 

percorreram trilhas na mata, caminharam sobre ponte pênsil – feita de madeira, cordas e 

cabos de aço – e visitaram minas de água brotando no alto da montanha. 

Adolescentes como Bruna Nery, 14, estudante da 8ª série, conheceram as riquezas 

naturais proporcionadas pela região onde mora. “Apesar de ter muito medo de aranha 

adorei o passeio à Reserva Ecológica Serra dos Feixos,” afirma. Para ter acesso ao local, 

mais conhecido como Mundão das Trilhas cujo tope atinge 800 metros de altitude, os 

estudantes fizeram a travessia do Rio Camanducaia dentro de uma balsa ou de uma 

tirolesa. 

Atividade esportiva de aventura, a tirolesa consiste num cabo aéreo ancorado 

horizontalmente entre dois pontos, pelo qual o aventureiro se desloca através de roldanas 

conectadas por mosquetões a uma cadeirinha de alpinismo. Tal atividade permite ao 

praticante a emoção de voar por vales, contemplando belas paisagens. “Deu até frio na 

barriga. Valeu a pena encarar as alturas tanto na tirolesa quanto na ponte pênsil para 

poder beber água pura, deliciosa, numa nascente”, descreve Bruna. 

A adrenalina, a diversão e a emoção não pararam por aí. Os jovens do Recreio nas Férias 

também participaram do Circuito Radical de Arvorismo, uma brincadeira radical com 

montagem de estrutura urbana, instalada no Parque Linear Águas do Camanducaia. A 

armação consta de quatro plataformas gigantes de dificuldades instaladas numa altura de 

30 metros. 

Nela, o aventureiro utiliza equipamentos de proteção como cinto de segurança e capacete 

para enfrentar os mais variados desafios como andar sobre uma corda apoiando-se em 
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redes de nylon, percorrer torres na tirolesa. A proposta dessa brincadeira é que a exemplo 

dessa atividade os jovens apreendam a superar desafios na vida.  

Durante a visita à Casa do Teatro onde assistiram à peça “Os Filhos da Mãe Terra”. Para 

filha de pai funcionário de olaria e de mãe dona-de-casa, Beatriz Carraro, 11, a peça a 

apelou para consciência de cada um quanto a preservação do meio ambiente. “A 

chamada foi bem forte pois nos fez refletir sobre o mal que estamos causando a natureza 

e sobre o que precisamos fazer para melhorar o planeta”, ensina a estudante da 5ª série.  

 

Reciclagem no carnaval  

Foi pensando nessa linha de conscientização que o Recreio nas Férias também ofereceu, 

por fim, a oficina de material reciclado. Além de aprender como proceder para 

reaproveitar materiais como plástico, papel, papelão, garrafa pet, que prejudicam a terra e 

levam muitos anos para deteriorar as crianças elaboraram uma alegoria para ser usada 

na cabeça durante o desfile de carnaval deste ano, no dia 23 de fevereiro. “Queremos no 

penúltimo dia de folia mostrar a importância da preservação da natureza e da reciclagem, 

com a produção de jogos e brincadeiras”, informou Maurício Toniolo, coordenador do 

Recreio nas Férias. 

 

Esporte no combate a exclusão  

Para o secretário Nacional de Esporte Educacional, Júlio Filqueira, o projeto Recreio nas 

Férias tem possibilitado ao Programa Segundo Tempo uma experiência muito valiosa. A 

escolha de um tema gerador para o Recreio em sua primeira edição, o Meio Ambiente, 

criou oportunidades de ação transversal com outras áreas e despertou a criatividade de 

vários parceiros. “Esse é sem dúvida mais um valor que o Projeto inaugurado este ano 

revela. Nele, o esporte que demonstra cotidianamente sua força como instrumento de 

integração e inclusão social oportuniza novas vivências para milhares de crianças e 

adolescentes beneficiados”, garante. 

 

Carla Belizária  

Foto: Alexandre Magno  

Ascom – Ministério do Esporte  
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