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Equipes colaboradoras do Segundo Tempo participam de treinamento em Brasília 

06/02/2014, 14:59 

 

 

As ações desenvolvidas pelo Programa Segundo Tempo em 2013 e as propostas para o 

planejamento do programa e de suas parcerias em 2014 foram avaliadas, na última 

semana, em Brasília. O encontro, que reuniu coordenadores e equipes colaboradoras 

(pedagógicas e de tecnologia da informação), permitiu ainda o acompanhamento 

pedagógico e administrativo, graças a uma parceria entre o Ministério do Esporte e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), com a participação das 

universidades de Maringá (UEM) e de Londrina, no Paraná. 

As ações são desenvolvidas pelas equipes colaboradora, pedagógica e de tecnologia da 

informação. Responsável por subsidiar o Esporte da Escola (ME) no programa Mais 

Educação (MEC) pelas análises dos planejamentos pedagógicos e de convênios, a 

equipe pedagógica coordena ainda a produção de material – livros, manuais, cartilhas, 

suporte ao ensino a distância e outros processos pedagógicos. “Desde 2008, foram 

entregues a dez mil escolas do país o livro 'Fundamentos do PST', elaborado pelas 

equipes do programa", afirmou a coordenadora-geral de Esporte Educacional, Cláudia 

Bernardo. 
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As equipes receberam também orientações dos coordenadores por meio de oficinas de 

capacitação de esporte e aventura, práticas corporais, desafios de cordas e várias outras 

atividades, além de assistir a palestras e passar por simulações e treinamento em outras 

áreas associadas ao esporte.   

 

A professora de educação física da Universidade de Maringá Tânia Bomfim, integrante da 

equipe pedagógica, afirmou: “A simulação da prática é uma forma de aprender e dar 

suporte na elaboração de conteúdos aos monitores do PST no Mais Educação”. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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As equipes colaboradoras são compostas por profissionais de instituições de ensino 

superior do país e atuam no processo de suporte ao desenvolvimento do programa. Já as 

equipes de tecnologia da informação têm como funções básicas a melhoria contínua do 

processo de gerenciamento informacional, suporte interno e externo, desenvolvimento de 

17 sistemas na plataforma Snelis, automatização dos infográficos de avaliação e 

consolidação do PST e georreferenciamento. Atualmente, o programa conta com 16 

equipes e 107 profissionais de 44 instituições. 

 

Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Três municípios baianos dão início às atividades esportivas do Programa Segundo 

Tempo 

18/02/2014, 16:35 

 

 As cidades de Serrolândia, São Francisco do Conde e Cachoeira, na Bahia, vivem uma 

realidade diferente da habitual, desde os dias 13 e 14 de fevereiro, quando foram 

iniciadas as atividades esportivas do Programa Segundo Tempo (PST) nas escolas dos 

três municípios baianos. O programa, que chegou para mudar a vida de jovens e crianças 

por meio da prática esportiva, deu início às aulas inaugurais na Praça Manoel Novaes, em 

Serrolândia; nas quadras da orla marítima de São Bento das Lages, em São Francisco do 

Conde; e na Praça Central de Cachoeira. 

O PST está sendo executado em várias partes do estado graças a uma parceria do 

Ministério do Esporte com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia 

(Sudesb), com apoio das prefeituras locais. As aulas são oferecidas pela rede de ensino 

pública e privada, no contraturno escolar.  

Segundo a coordenadora setorial de Cachoeira, Elaine Lasite, o programa, que beneficia 

mais de 200 alunos no município, está recebendo todo o apoio da prefeitura local que, 

junto com o ministério e a Sudesb, tentam promover o desenvolvimento integral dos 

participantes, como fator de formação do cidadão e melhoria da qualidade de vida. Até o 

próximo mês, o Segundo Tempo deverá estar em plena atividade em todos os municípios 

contemplados, e até o momento está sendo executado apenas nas cidades de Santa Luz, 

Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Cardeal da Silva e Riachão do Jacuípe.  
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O PST beneficiará ao todo 

7,1 mil crianças e 

adolescentes, sendo 200 em 

Serrolândia, 400 em São 

Francisco do Conde, mais de 

200 em Cachoeira e 300 em 

Riachão do Jacuípe. As 

demais vagas serão 

distribuídas entre as outras 

localidades. Os participantes 

já foram cadastrados pelas 

prefeituras responsáveis 

pelos suportes técnico e logístico. Cada cidade terá pelo menos um núcleo de esporte 

educacional, para que os beneficiados tenham acesso à prática esportiva. 

Durante dois anos os alunos da rede pública de ensino dos municípios contemplados vão 

poder praticar as modalidades de basquete, vôlei, futsal, futebol de campo e handebol, 

além de atletismo e capoeira. Os participantes receberão gratuitamente uniforme e 

material esportivo. A carga horária, em três dias da semana, deve permitir que cada 

estudante tenha acesso a, no mínimo, 2h e, no máximo, 4h de atividades diárias. 

 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Crianças do Segundo Tempo em Potim (SP) visitam Museu do Futebol no estádio 

Pacaembu 

21/02/2014, 16:59 

 

O início do ano letivo de 2014 trouxe conhecimento esportivo para 60 estudantes da rede 

pública de ensino de Potim, município paulista de 19 mil habitantes cuja maioria trabalha 

no comércio, em Aparecida do Norte. A garotada contemplada com o Programa Segundo 

Tempo teve a oportunidade de conhecer um pouco da realidade da atividade esportiva 

mais popular do país. Eles visitaram o Museu do Futebol, no estádio Pacaembu, na 

capital paulista. 

 

A viagem foi tranquila, alegre e muito divertida para os cerca de 50 alunos participantes. 

O ônibus, assim como a água e o lanche foram cedidos pela prefeitura municipal, 

entidade parceira do Ministério do Esporte. “A maioria de nossas crianças sequer havia 

viajado. Eles tiveram uma experiência inesquecível”, explicou a coordenadora-geral do 

PST, Thaísa Rocha. 

No museu e no estádio Pacaembu a garotada participou da atividade, realizada por meio 

de linguagem visual e lúdica, que certamente ficará na memória de todos. A visita ao 
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museu na última quarta-feira (12.02) deixou encantados jovens como Helen Letícia de 

Almeida, 12 anos, estudante da escola  municipal Benedito Lucio Tomaz. “Nunca imaginei 

que algum dia na vida eu fosse conhecer um museu, quanto mais de futebol”, 

argumentou. 

O campo de futebol do estádio foi o grande atrativo para a maioria dos meninos, como o 

jovem torcedor, Wender Júnior, 13 anos.  “Nunca imaginei  de ter a chance de pisar a 

grama do  Pacaembu, o estádio de meu time, o Corinthians”, distante 230 km de São 

Paulo, afirmou surpreso. 

 

 

Triste realidade 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Antes da chegada do Programa Segundo Tempo a Potim, distante 230 km de São Paulo, 

não contava com qualquer tipo de política pública na área do esporte.  Com a chegada do 

Segundo Tempo, o problema está sendo superado no município marcado pelo 

envolvimento de jovens e familiares, com a prostituição e o alcoolismo. 

 

Hora da virada 

As atividades do programa de inclusão social do Ministério do Esporte em parceria com a 

prefeitura de Potim começaram há quatro meses. São beneficiados 200 estudantes em 

duas unidades de atendimento: os campos esportivos, do bairro Chácara Tropical e  do 

Conjunto Habitacional Urbano (CDHU), na Vila Oliveira. 

 

Massificação esportiva 

A prática esportiva é aplicada de forma versátil para que seja assegurada aos alunos a 

vivência em diversas modalidades. As aulas acontecem no período oposto ao do ensino 

regular, em turmas diversificadas. Vôlei, futebol de campo e de salão, handebol, 

basquete, capoeira, taekwondo, atletismo, badminton, xadrez, jiu-jítsu, ginástica rítmica e 

dança estão sendo oferecidos gratuitamente. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Prêmio Petrobras de Esporte Educacional vai contemplar professores com 

experiências inovadoras 

25/02/2014, 18:23 

 

É uma aula diferente: alunos 

sentados no chão, um 

tabuleiro desenhado de giz e 

tampinhas de garrafa. As 

crianças aprendem 

matemática jogando. A 

experiência pedagógica de 

caráter simples, inovador e de 

baixo custo, que pode ser 

aplicada em diferentes 

realidades no Brasil, é também 

uma prática de esporte 

educacional. Vivências como essa, com perspectiva de desenvolvimento integral, poderão 

participar do Prêmio Petrobrás de Esporte Educacional, cujas inscrições encerram-se em 

7 de março, no endereço www.petrobras.com.br/premioesporte. 

O concurso, lançado em novembro, tem como público-alvo professores de escolas 

públicas e de universidades, graduandos e representantes de instituições do terceiro 

setor. A iniciativa da Petrobrás, em parceria com o Centro de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável (Cieds), tem o apoio do Ministério do Esporte. Além de 

mapear e certificar projetos, a proposta é premiar professores e disseminar experiências 

pedagógicas de esporte educacional desenvolvidas por educadores em todo o Brasil. São 

mais de R$ 500 mil em prêmios. 

As inscrições são gratuitas e individuais. Ao clicar no link, o interessado tem acesso a 

itens como regulamento, ficha de inscrição e passo a passo para registrar a experiência. 

Os professores poderão concorrer em três categorias: terceiro setor, universidade e 

escola pública. O vencedor de cada categoria receberá R$ 15 mil; o segundo colocado, 

R$ 10 mil; e o terceiro lugar, R$ 5 mil. As organizações indicadas pelos vencedores 

também serão premiadas com equipamentos e materiais esportivos, no valor de R$ 50 

mil. 
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Segundo o secretário de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do 

Esporte, Ricardo Cappelli, professores que atuam nos programas da secretaria estão 

habilitados a relatar suas experiências. “Segundo Tempo, Rede Cedes, Esporte e Lazer 

da Cidade e Vida Saudável estão entre os cenários propostos para o cadastro de 

conhecimentos”, afirmou Cappelli 

 

Resultados 

Após o período de inscrições, as experiências serão analisadas por uma comissão 

avaliadora composta por representantes da Petrobras, do terceiro setor, do meio 

universitário e do governo. As avaliações serão realizadas on line durante o mês de 

março, por meio de plataforma desenvolvida especialmente para o prêmio. As 

experiências com melhor pontuação serão encaminhadas à Comissão Julgadora para a 

definição dos vencedores. 

 

Cara Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

 

  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

Atividades do Segundo Tempo em comunidades rurais gaúchas recomeçam após o 

carnaval 

26/02/2014, 20:27 

 

Na cidade gaúcha de Doutor 

Ricardo, distante 150km da 

capital Porto Alegre, cerca de 200 

estudantes, na maioria 

moradores de comunidades 

rurais católicas, aguardam com 

expectativa o reinício das 

atividades do Programa Segundo 

Tempo (PST).  A prática esportiva 

e o reforço pedagógico e 

alimentar assegurados pelo programa de inclusão do Ministério do Esporte recomeçam no 

próximo dia 6 de março, com o fim das férias escolares. 

Para o coordenador-geral do PST em Doutor Ricardo, Rudimar Arosi, a volta das 

atividades do PST é cobrada pelos alunos quando circula pelas principais ruas da cidade. 

Orgulhoso e sorridente, o educador relata diariamente que é cumprimentado e que, 

depois do abraço que recebe da garotada, vem a cobrança seguida da mesma pergunta: 

“Professor: quando começam as atividades do PST?”. 

O atendimento, feito em dois núcleos instalados no Ginásio de Fortes e na escola 

municipal Olavo Bilac, acontece no período oposto ao do ensino regular. Crianças e 

adolescentes praticam futsal, voleibol, futebol de campo, atletismo, handebol, xadrez e 

dança. Eles ainda têm aulas de informática básica e aprendem a navegar na internet, nos 

cerca de 40 computadores cedidos pela Secretaria  de Educação do município. 

Este é o quarto convênio do PST com a prefeitura municipal – o primeiro foi em 2006.  “A 

parceria apresenta  sinais positivos de que o esporte educacional atua como ferramenta 

de resgate da identidade cultural de 2.150 habitantes da cidade”, informa o secretário de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Ricardo Cappelli. 

 

Religiosidade 

Em dezembro do ano passado, um passeio seguido de visita à Gruta Nossa Senhora de 

Lourdes marcou o fim da temporada de atividades para os alunos beneficiados. O local, 
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distante cerca de 3km da cidade, é bastante visitado por romeiros do Brasil e considerado 

o maior ponto turístico da região. Os estudantes do PST caminharam até a gruta, onde 

assistiram a uma missa, participaram de um piquenique e mergulharam nas piscinas de 

águas naturais da represa do rio que corta o município. 

Os alunos do Segundo Tempo também participaram ativamente das festividades da 

Semana Farroupilha, comemorada de 14 a 20 de setembro. Trata-se de uma homenagem 

aos líderes da mais longa revolução do país – quase dez anos –, que tinha como ideais a 

liberdade, a igualdade e a humanidade. Os meninos do PST foram os responsáveis pelo 

acendimento do fogo simbólico do evento e ainda desfilaram em cavalgada, no trajeto da 

prefeitura até a sede do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). 

 

Povoados 

A maioria dos beneficiados pelo programa do Ministério do Esporte são moradores da 

zona rural. Eles habitam as seguintes comunidades: Zeferino, São Paulo, Bonita Baixa, 

Bonita Alta, Leopoldo, Zanela, Palaci, Rio Verde e Pompéia. As famílias têm na 

agricultura a principal fonte de subsistência. Para o deslocamento dos alunos até os 

núcleos do PST, a prefeitura disponibiliza o transporte. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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