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Ministro visita obras esportivas em Guarulhos e anuncia renovação do Programa 

Segundo Tempo 

03/03/2008, 18:00 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva Junior, anunciou 

nesta tarde (03/03) a renovação da parceria do ministério 

com a prefeitura de Guarulhos (SP) no Programa Segundo 

Tempo, onde serão contempladas 7.200 crianças 

localizadas em área de risco social e distribuídas em 36 

núcleos de comunidades carentes. A parceria vai gerar emprego e renda para 130 

profissionais, entre coordenadores de núcleo e monitores que estão habilitados para 

atender os beneficiados porque já participaram do 1º Ciclo Nacional de Capacitação, 

realizado na ultima semana, em Campinas (SP). Os recursos disponibilizados pelo 

Ministério do Esporte para esse convênio são no valor de R$ 2,6 milhões.  

O prefeito Elói Pietá também anunciou que 35 mil crianças da rede municipal de ensino 

serão contempladas pelo Programa Segundo tempo. A prefeitura arcará com o 

pagamento dos recursos humanos e alimentação e o Ministério do Esporte com materiais 

esportivos e capacitação. Segundo o prefeito os núcleos funcionarão dentro das escolas 

públicas. A partir do convênio com o ministério e o compromisso do prefeito, 42 mil 

crianças serão atendidas no município de Guarulhos. Em seu discurso o ministro Orlando 

Silva disse que a orientação é fortalecer as parcerias com os governos estaduais e 

municipais.  

“A atitude de Guarulhos de assumir o esporte como parte da política educacional do 

município demonstra o potencial de transformação do Programa Segundo Tempo em 

política pública”. Desde 2006, o Ministério vem concentrando esforços para formalizar 

convênios com estados e municípios, embora o Terceiro Setor também desempenhe 

papel importante. Nesta perspectiva, o processo de formalização de convênios no ano de 

2007 esteve voltado para as renovações de convênios das parcerias já existentes - 

procurando minimizar a solução de continuidade no atendimento - e para o 

estabelecimento de parcerias com o setor público - governos estaduais e governos 

municipais, prioritariamente aqueles com mais de 100.000 habitantes.  

Além disso, o Ministério do Esporte busca qualificar as parcerias com o Terceiro Setor 

para priorizar o atendimento de entidades nacionais e instituições de ensino, com o 

objetivo de renovar os convênios que atenderam às diretrizes do Programa Segundo 
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Tempo, além de reduzir as metas de parcerias que apresentaram dificuldade na 

execução.  

Os dados do Ministério do Esporte demonstram que de 2006 para 2007 diminuiu de 68 

para 32 o número de convênios firmados entre o ministério e entidades não-

governamentais. As parcerias com os governos municipais e estaduais cresceram. Em 

2007, foram firmados 24 convênios para atender 20 unidades da federação, sendo que 

em 2006 eram apenas seis. Os convênios do Programa Segundo Tempo com os 

municípios permaneceram em 118 de 2006 para 2007, embora o número de beneficiados 

aumentou de 140 mil para 344 mil. Isto foi possível porque foram priorizadas as parcerias 

com os municípios com mais de 100 mil habitantes, onde estão os maiores índices de 

crianças, adolescentes e jovens em situação de risco.  

A Secretaria Nacional de Esporte Educacional, do Ministério do Esporte está concluindo o 

1º Ciclo de Capacitação de Coordenadores de Núcleos neste mês, quando mais de três 

mil pessoas estão sendo orientadas para atuar nos núcleos do Programa Segundo 

Tempo. Após o ciclo, os núcleos retomam suas atividades com os beneficiados.  

Ainda durante a visita, o ministro Orlando Silva Junior, visitou o plano de obras e reformas 

dos equipamentos do Complexo Esportivo de Guarulhos (SP), executado em parceria 

com o ministério. Durante a visita, o ministro conferiu o andamento das obras de reforma 

de um Ginásio de Esporte e a construção de um Centro Poliesportivo. O ministério 

transferiu para a prefeitura R$ 3,8 milhões em 2006 para a execução destas obras. “Nós 

temos a orientação no governo federal de ampliar as parcerias com as cidades. Esses 

investimentos requalificam, aumentam e constroem espaços que fazem com que mais 

pessoas construam um futuro diferente com um ambiente social mais amistoso”. E 

concluiu: “Esse ambiente contribui para a formação de ícones do esporte, gera conquistas 

que aumentam a auto-estima do nosso povo”.  

 

Ascom – Ministério do Esporte  
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Capacitação de monitores do Segundo Tempo inicia fase muito positiva nos 

núcleos 

17/03/2008, 16:40 

 

Um período muito importante de interatividade entre os 

profissionais do Programa Segundo Tempo vai garantir 

uma melhor qualidade de vida a cerca de 1,1 milhão de 

estudantes contemplados no país. O Instituto Pró Ação é 

uma das primeiras parcerias a dar o pontapé inicial para as 

novas mudanças resultantes da capacitação diferenciada do Ministério do Esporte que, há 

menos de três meses, habilitou mais de 230 coordenadores gerais e um total de 3 mil 

coordenadores de núcleo nacionalmente.  

A partir desta segunda-feira (17), quatro mil jovens contemplados pelo Segundo Tempo 

nos municípios de Luziânia e Valparaízo, cidades do entorno Distrito Federal, começam a 

vivenciar essas melhorias. É que todos os 52 monitores responsáveis pelo atendimento 

dessas crianças foram capacitados na última semana pelos 20 coordenadores de núcleo 

da parceria, os multiplicadores do ensinamento.  

O evento aconteceu no Centro de Ensino Superior do Brasil (Cesb). A técnica 

pedagógica, Tais Higuchi, da secretaria Nacional de Esporte Educacional, do Ministério 

do Esporte, destacou que o investimento nos recursos humanos garante a busca de 

novos conhecimentos e promovem o aprimoramento, a organização e o compromisso 

com as ações do Ministério do Esporte. “Essa capacitação de monitores demonstra o total 

compromisso do Instituto Pró Ação com o programa Segundo Tempo”, disse.  

Os resultados positivos são visíveis já no primeiro dia pós-capacitação. Foi na aula de 

recreação que a estudante Tatiane Gomes do Nascimento, 12, entendeu que para se 

conservar o meio amb9iente não se deve jogar lixo na natureza e muito menos cortar 

árvores. “Hoje eu aprendi a que com uma garrafa pet, de refrigerante, posso fazer um 

carrinho, uma raia na piscina usada durante as aulas de natação e uma arvore de natal 

que fica linda”, conta empolgada a garota filha de pai carpinteiro e de mãe dona de casa.  

 

Novos atrativos  

A idéia repassada às três categorias profissionais do Segundo Tempo é que além de 

garantir a pratica esportiva, o reforço pedagógico e alimentação essa nova metodologia é 

pautada na motivação e no compromisso profissional. “Por isso nosso trabalho teve como 
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base a realidade de cada unidade de atendimento. Os coordenadores de núcleo foram 

multiplicadores do ensinamento que tiveram do Ministério do Esporte e, para mostrar a 

realidade, as conquistas e os problemas detectados em cada unidade eles utilizaram 

recursos como vídeos, data-show e fotografias”, revela Priscila Moreira, coordenadora-

geral.  

Para o monitor Hamilton Lopes, a capacitação foi produtiva principalmente porque além, 

dos fundamentos do Segundo Tempo, descobriu que para atrair ainda mais as crianças 

para dentro dos núcleos é necessário ter criatividade. “Hoje, ao invés de oferecer a aula 

de capoeira, sugeri por brincadeiras que envolvem a coordenação motora como: pega-

capoeira (pique-pega e estátua), ciranda e corre cotia”, conta o também instrutor de 

capoeira, ao destacar que “o importante é deixar a criança com um gostinho de quero 

mais”.  

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Segundo Tempo inicia 2º ciclo da Capacitação Nacional de Coordenadores de 

Núcleo 

26/03/2008, 15:00 

 

A Secretaria Nacional de Esporte Educacional, do Ministério do Esporte, inicia nesta 

semana a segunda etapa da Capacitação Nacional de Coordenadores de Núcleo do 

Programa Segundo Tempo. A ação envolverá mais de 900 profissionais, entre 

professores de Educação Física, de Pedagogia e Letras que atuam, exclusivamente, em 

parcerias do programa com governos estaduais. Os eventos acontecem nas respectivas 

capitais dos estados parceiros. O Distrito Federal e seis estados participam desta nova 

etapa.  

Três capacitações simultâneas, com três dias de duração cada, acontecem quinta-feira 

(27) até sábado (29). Brasília treinará 100 profissionais do Distrito Federal. O evento tem 

inicio às 8h, no Hotel Blue Tree. Nesta mesma data e horário começam, também, em Belo 

Horizonte, a capacitação de 110 coordenadores de núcleo da parceria com o governo de 

Minas Gerais e em Macapá, a de 83 profissionais que coordenam núcleos na parceria 

com o governo do Amapá.  

De 03 a 05 de abril acontecem duas outras capacitações simultâneas. Cento e trinta e 

cinco coordenadores de núcleo do Segundo Tempo com o governo de Sergipe participam 

do treinamento em Aracajú. Já Porto Alegre receberá neste mesmo período 113 

coordenadores de núcleo do convênio com o governo do Rio Grande do Sul. 

A capacitação do Rio de Janeiro vai habilitar 223 coordenadores de núcleo e contará com 

duas turmas. A primeira capacitará 120 pessoas no período de 07 a 09 de abril. Já a 

segunda, acontece de 10 a 12 de abril. A última capacitação acontece em Cuiabá e 

reunirá de 10 a 12 de abril 107 coordenadores de núcleo na parceria com o Mato Grosso.  

 

Dinâmica  

De acordo com o secretário Nacional de Esporte Educacional, Júlio Filgueira, a segunda 

etapa de capacitação segue o mesmo padrão de ensinamento da primeira. “O evento 

nacional habilitou 3 mil coordenadores de núcleo, cuja maioria atua em parcerias com 

prefeituras municipais. Entre os temas abordados estão: Gestão de Projetos Esportivos 

Sociais, Educação para o Desenvolvimento Humano para o Esporte e a Cultura Corporal 

do Movimento Humano e o Esporte Educacional”, explica.  
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Os coordenadores de núcleo serão multiplicadores da capacitação junto aos monitores. 

Cada unidade de atendimento do Segundo Tempo fica sob o comando de coordenadores 

de núcleo; em média dois monitores e 200 crianças. Eles são co-partipantes do 

atendimento do programa, que assegura o reforço escolar e alimentar e a prática 

esportiva a 1,1 milhão de estudantes.  

 

Carla Belizária  

Ascom - Ministério do Esporte  
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