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Instituto Ayrton Senna capacita profissionais do Programa Segundo Tempo 

    01/10/2007, 17:19 

 

Determinado em atender sempre com mais qualidade ao universo de crianças e jovens do 

programa Segundo Tempo, o Ministério do Esporte firmou parceria com o Instituto Ayrton 

Senna (IAS). Desde abril deste ano, um projeto piloto de capacitação envolve 200 

coordenadores de núcleos de 15 entidades parceiras do Segundo Tempo. O piloto é 

desenvolvido em São Paulo e no interior paulista e segue até dezembro deste ano. 

A experiência vai municiar o governo federal para o lançamento, em fevereiro de 2008, da 

capacitação nacional em todos os níveis, envolvendo além dos coordenadores de núcleo, 

os gestores e os monitores. A Secretaria Nacional de Esporte Educacional, setor 

responsável pelo Segundo Tempo, pretende envolver na capacitação 10 mil profissionais 

ligados ao programa. De acordo com a diretora do Departamento de Esporte Escolar do 

Ministério do Esporte, Gianna Lepre Perim, a atividade será descentralizada. “A 

capacitação será presencial para os coordenadores de núcleo e semi-presencial para os 

monitores", detalha. A escolha do estado e das entidades participantes da capacitação no 

projeto piloto foi definida em abril deste ano durante a Capacitação de Gestores, em 

Brasília. No final de agosto, os coordenadores de núcleo escolhidos partiram para a 

capacitação presencial. Durante três dias eles aprenderam a metodologia do programa 

Educação pelo Esporte (PEE) que o Instituto desenvolve dentro de universidades há 12 

anos, em projetos que atendem crianças em períodos complementares ao da escola. De 

acordo com a coordenadora do Programa Educação pelo Esporte no IAS, Cléo Araújo, o 

esporte é no IAS o motivador da ação educativa. Segundo ela, isso ocorre graças ao 

potencial que as atividades esportivas, os jogos e as brincadeiras têm de educar 

promovendo ao mesmo tempo prazer e alegria. "O foco da metodologia é criar 

oportunidades para que, por meio do esporte, crianças e jovens possam incorporar 

competências para vida, garantindo assim seu desenvolvimento integral e promovendo 

desenvolvimento humano em nosso país", enfatiza. 

 

Instituições parceiras capacitadas  

O instituto Ayrton Senna, junto a agentes técnicos e formadores credenciados, fará o 

acompanhamento dos núcleos cujos coordenadores participaram da formação no projeto 

piloto. No trabalho também estão incluídas, além das visitas de campo, o 

acompanhamento do planejamento e dos relatórios de atividades. "Um dos aspectos 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=4576


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

positivos identificados nos núcleos tem sido o envolvimento e o compromisso dos 

coordenadores do convênio em Americana, da Federação Paulista de Xadrez", destaca a 

formadora Keila Sgobi de Barros. Entre as prefeituras participantes do projeto destacam-

se as de Indaiatuba, Várzea Paulista, Tarumã, Porto Ferreira, Guarulhos, Bálsamo, Monte 

Alegre do Sul, Taboão da Serra, Marilia, Tarumalina e Ribeirão Corrente. A ONG Bola Pra 

Frente - Escolinha de Basquete Karina, federação Paulista de Futebol e Associação 

Mutuários e Moradores do Conjunto Santa Etelvina (Acetel) também participaram da 

formação.  

 

Carla Belizária Ascom - Ministério do Esporte  
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Esporte motiva troca de conhecimento na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

      02/10/2007, 10:27 

 

Ao visitar na manhã desta segunda-feira (1º), o stand do 

Ministério do Esporte no pavilhão da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, Maria*, 12 anos, moradora da Vila 

Caub, ficou empolgada com sua nova descoberta. Ao 

conhecer o material esportivo produzido no programa 

Pintando a Liberdade, a estudante disse que a confecção de material esportivo seria uma 

ajuda excelente para sua mãe, que está presa na unidade penitenciária Colméia, no 

Gama. “Isso é tudo o que mãe precisa para dar um novo rumo em sua vida”, revelou. 

Maria e um grupo de 60 alunos do Centro de Ensino Fundamental Metropolitano 

chegaram cedo à Feira. No espaço montado próximo ao Museu Nacional, na Esplanada 

dos Ministérios, a jovem mais parecia estar em casa cercada de amigos. “No programa 

Segundo Tempo a gente tem esporte, tem alimentação saudável e ainda tem professor 

pra revisar as matérias em que temos dificuldades”, explicou a garota aos colegas ao ver 

o material de divulgação do programa que oferece atividades no contraturno da escola. 

No ano passado, Maria foi contemplada pelo programa no Colégio Caic, no núcleo 

Bandeirante. “Saí do Segundo Tempo por causa do problema que minha mãe teve. 

Mudamos de endereço e hoje, eu e meus quatro irmãos moramos distante do núcleo, na 

casa de uma tia”, disse. Para a jovem, o esporte vai traçar seu futuro profissional. “Na 

minha escola continuo treinando vôlei porque sonho mudar minha vida pra melhor como 

atleta profissional nessa modalidade”, planeja. Para Lena Xavier, professora de Educação 

Física do Colégio Estadual Mansões Odisséias, de Águas Lindas (GO), a feira da Ciência 

e Tecnologia é uma excelente oportunidade de levar conhecimento aos estudantes do 

entorno do Distrito Federal. “Em Águas Lindas temos poucas alternativas de lazer. Esse 

evento também permitiu que os estudantes conhecessem a capital federal”, informa a 

educadora, privilegiada com a doação de livros sobre o esporte. As publicações serão 

utilizadas pelos alunos na biblioteca da escola. Para o estudante Filipo Konstantini, do 

Centro de Ensino Almeida Vieira (Ceav), de Taguantinga, a Semana Nacional da C&T foi 

uma boa idéia. “Aqui, a gente aprende um pouco de tudo. Inclusive, que o Brasil evolui ao 

utilizar o esporte como ferramenta de tecnologia, de trabalho, de geração de emprego e 

de inclusão de crianças carentes”, concluiu.  

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Exposição  

No total, a Feira reúne 50 parceiros apresentando exposições, cursos, palestras, peças 

culturais, atividades educativas e observações de fenômenos da natureza. Para 

conscientizar a população e mostrar a importância da preservação, o tema "Terra" foi 

escolhido para esta 4ª edição do evento. O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

segue a orientação da ONU que proclamou o triênio 2007/2009 como o Ano Internacional 

do Planeta Terra, com o objetivo de mobilizar a população mundial para a necessidade de 

se buscar formas de desenvolvimento sustentável e bom o uso das tecnologias limpas. 

 

*Maria é nome fictício em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Carla Belizária  

Na imagem: crianças visitam estande do Ministério do Esporte  

Crédito: Aldo Dias 

Ministério do Esporte  
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Programa Segundo Tempo amplia atendimento com doação de R$ 2 milhões pelo 

Fome Zero   

03/10/200, 17:47  

 

O Programa Segundo Tempo passará a contar ainda em 

2007 com recurso destinado pelo programa Fome Zero. 

Com a doação de R$ 2 milhões, os núcleos criados em 

parceria com o Ministério da Defesa passarão a oferecer 

quatro refeições diárias e ampliarão de 5 para 7,5 mil o 

número de crianças atendidas em dois turnos (manhã e tarde). Desenvolvido pelo 

Ministério do Esporte, o programa Segundo Tempo oferece atividades esportivas e 

educativas no contraturno da Escola. Na parceria com o Ministério da Defesa, os núcleos 

estão instalados em 42 quartéis da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. As crianças 

recebem café reforçado e almoço nas turmas da manhã e almoço e lanche nas turmas da 

tarde. De acordo com o comandante José Ferreira de Barros, coordenador geral da 

parceria entre o Segundo Tempo e o Ministério da Defesa, a alimentação é o item que 

mais onera o programa. “Graças a esse repasse do Ministério do Desenvolvimento Social, 

responsável pelo Fome Zero, não iremos mais custear a alimentação das crianças e 

poderemos investir em novas atividades”, diz. Desde o primeiro convênio do Ministério do 

Esporte e o Ministério da Defesa, houve um crescimento gradativo de quase 400% sobre 

o número inicial de contemplados. A parceria está presente em todos os estados da 

federação e no Distrito Federal. Duas unidades da Marinha, no Grupamento dos 

Fuzileiros Navais e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), 

desenvolvem o Segundo Tempo. O Ministério do Esporte disponibilizou recursos no valor 

de R$ 144 mil para a parceria. A pasta também assegura para os 5 mil jovens 

contemplados atualmente o material esportivo, o uniforme dos alunos, o material de apoio 

para o reforço escolar (lápis e borracha), o pagamento dos educadores (coordenadores e 

monitores) e investimentos para estruturação dos espaços.  

 

Esportes de elite  

Além da alimentação reforçada, os núcleos do Segundo Tempo na parceria com o 

Ministério da Defesa possibilitam a utilização da infra-estrutura esportiva que fica à 

disposição dos militares. Os espaços permitem a prática de esportes de elite como 

iatismo, tênis, pólo-aquático e orientação. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Assistência  

Além da alimentação, da prática esportiva e do acompanhamento das matérias escolares 

em que os alunos mais têm dificuldades, no período oposto ao ensino regular, os jovens 

têm atendimento diferenciado. Eles recebem acompanhamento médico e odontológico, 

transporte e, na maioria das unidades, contam com o trabalho de assistentes sociais.  

 

Carla Belizária  

Na imagem: crianças atendidas nos núcleos do Segundo Tempo na parceria com o 

Ministério da Defesa.  

Crédito: Ministério do Esporte  

Ascom - Ministério do Esporte  
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Presidente Lula lança programa de atenção a crianças 

           11/10/2007, 16:16 

 

O picadeiro do circo foi o espaço escolhido para a 

apresentação do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência contra Crianças e Adolescentes. A cerimônia 

aconteceu em Brasília, nesta quinta-feira (11), véspera do 

dia das crianças. O programa, segundo o presidente Lula, 

que participou do lançamento, objetiva auxiliar na estruturação das famílias e investir nas 

crianças e adolescentes que hoje estão à margem da sociedade. “O que é sagrado é o 

exemplo”, disse o presidente ao lado de Roberto Silva, ex-interno da Febem e hoje 

professor doutor da USP, e de Moisés Machado, outro ex-interno, atualmente profissional 

de segurança no Rio Grande do Sul. O Ministério do Esporte será um dos 14 envolvidos 

nas ações do plano, que inclui quatro ações: Projeto Bem-Me-Quer, que promove a 

articulação das políticas públicas para crianças e adolescentes nas 11 regiões 

metropolitanas de maior vulnerabilidade para a violência, o Caminho para Casa, que 

promove o direito à convivência familiar e comunitária, e o Na Medida Certa, que prevê o 

desmonte do antigo sistema Febem com a implantação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). Ao todo, serão investidos R$ 2,9 bilhões do 

Orçamento da União até 2010. O Ministério do Esporte programa a destinação de R$ 37,6 

milhões para a construção de quadras esportivas nas unidades de internação, que serão 

reformuladas. As novas estruturas, 29 em todo o Brasil, também contarão com salas 

multimídia, oficinas, escolas, alojamentos e ambulatórios. O programa contará ainda com 

o apoio de cinco empresas estatais, entre elas, a Caixa Econômica Federal e a Petrobrás. 

De acordo com o secretário Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannucci, o plano irá 

virar a página do velho modelo da Febem e tratar as crianças com a atenção que 

merecem. “Sem o amor do estado pela criança brasileira, não há meios de alcançarmos 

nossa meta de dar às crianças a prioridade que merecem”, disse. Antes do encerramento 

do evento, o presidente Lula e os ministros acompanharam uma apresentação de dança e 

circense que fez um apanhado da história brasileira.  

 

Francine Moor 

Crédito da imagem: Aldo Dias  

Ascom-Ministério do Esporte  
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FIFA patrocina campeonato nacional para crianças do Segundo Tempo 

19/10/2007, 09:39 

 

No clima de expectativa pelo anúncio do Brasil como sede 

da Copa do Mundo de 2014, cerca de 2 mil estudantes 

disputam as seletivas para o 1º Campeonato Nacional de 

Futebol de Inclusão do Segundo Tempo - Forças no 

Esporte. O anúncio da sede da Copa será feito pela FIFA, 

a mesma entidade que patrocina o campeonato do Segundo Tempo. Foram doados 25 

mil euros (cerca de R$ 75 mil) para a competição. Como se fossem atletas da seleção 

brasileira, os 270 estudantes classificados sairão dos nove núcleos dos Estados de Goiás, 

Tocantins e o Distrito Federal em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar do 

campeonato, que envolverá também estudantes do Rio de Janeiro, onde acontecerá o 

campeonato entre os dias 04 e 11 de novembro. As partidas serão realizadas em duas 

categorias: até 13 anos e de 14 a 17 anos. Cada unidade do Programa Segundo Tempo 

enviará 30 atletas representantes das duas categorias. As partidas acontecerão no Centro 

de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefam). O evento é organizado pelo 

Ministério da Defesa, parceiro do Ministério do Esporte no programa Segundo Tempo. Os 

núcleos envolvidos atendem as crianças nas estruturas da Aeronáutica, Exército e 

Marinha. Em todo o Brasil, a parceria com o Ministério da Defesa envolve 7,5 mil crianças 

em 60 núcleos.  

 

Presenças destacadas  

A abertura do evento, que acontecerá em Brasília, em 04 de novembro, contará com a 

presença de autoridades e representantes das Forças Armadas. Estão previstas as 

presenças do presidente da Fifa, Joseph Blater, do presidente da CBF, Ricardo Teixeira e 

do presidente do Cism, Gianni Gola, e dos ministros do Esporte, Orlando Silva, da 

Defesa, Nelson Jobim, e do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias.  

 

Expectativa  

Para o coordenador-geral do Segundo Tempo-Forças no Esporte, comandante José 

Ferreira de Barros, o campeonato de inclusão será um sonho que os estudantes jamais 

imaginaram viver. “Para ser um Ronaldinho, um Pelé, ou um Kaká, o jovem tem que ter 

disciplina nos treinos e determinação em vencer, demonstrando suas habilidades durante 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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a competição. O sonho é o objetivo macro impulsionado pela saudável participação 

esportiva e de combate às desigualdades!”, descreve. Morador da Vila Planalto, em 

Brasília, Ítalo Lima, 13, intensificou os treinamentos no Grupamento dos Fuzileiros Navais 

em Brasília. O zagueiro mirim é torcedor do Flamengo e fã de Ronaldinho Gaúcho. Ítalo 

acredita que se for classificado poderá mostrar seu talento no futebol. Quando o assunto 

é entrar em campo, o estudante se empolga: “gosto dos dribles, dos ataques, das defesas 

e principalmente da alegria que o esporte proporciona ao Brasil com os gols de placa,” 

conta. A doação foi assegurada pela FIFA na 62ª Assembléia Geral do Conselho 

Internacional de Esporte Militar (Cism), na cidade de Ouagadougou, em Burkina Faso, 

África, realizada em maio deste ano. O tema central do encontro, que contou com a 

representação de militares de 128 países, foi a escolha do Brasil como sede dos Jogos 

Mundiais Militares em 2011.  

 

Preparativos para a Copa de 2014  

Para o secretário Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte, Júlio 

Filgueira, a realização desse torneio é uma pequena mostra do grande movimento que o 

Brasil irá fazer num curso da preparação do Brasil como sede da Copa de 2014. Filgueira 

informa que diversas articulações estão sendo feitas com países do continente americano 

visando à realização de um torneio de futebol comunitário em 2009. “Chile, Bolívia e 

Argentina possuem programas semelhantes ao Segundo Tempo como prática esportiva. 

Nossos planos são que esses países, em 2008, realizem a seletiva nacional e no ano 

posterior, organizaremos no Brasil a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de 

Inclusão”, antecipa. 

 

Quem participa   

O Grupamento dos Fuzileiros Navais (Plano Piloto) e o Centro de Instrução e 

Adestramento - Ciab (Santa Maria) representarão a capital federal. Goiás terá a 

participação dos alunos beneficiados na Base Aérea de Anápolis. O estado do Tocantins 

contará com estudantes atendidos na Capitania Fluvial do Tocantins e Araguaia. 

O Rio de Janeiro será representado por cinco unidades. Estudantes beneficiados no 

Cefan (Penha), no Sanatório Naval de Nova Friburgo, no Batalhão de Polícia do Exército - 

BPE (Tijuca), na Base Aérea do Galeão (Ilha do Governador) e no Centro de Instrução 

Messíades Portela Alves - Ciampa (Campo Grande) entram na disputa. 
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Carla Belizária  

Crédito da imagem: Francisco Medeiros 

Ascom - Ministério do Esporte 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/

