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Trio do Segundo Tempo fica entre os dez mais bem colocados em corrida no Rio de 

Janeiro 

Quinta, 01 Maio 2014 07:12 

 

Três estudantes 

brasilienses do 

Programa Segundo 

Tempo (PST)/Forças no 

Esporte conquistaram 

excelentes colocações 

na competição de 

atletismo de 5 km em 

um evento esportivo 

militar que reuniu a 27ª 

Corrida dos Fuzileiros 

Navais e a 9ª Corrida do 

Corpo de Intendentes 

da Marinha, no aterro do Flamengo, no  Rio de Janeiro. O trio do programa de inclusão 

social do Ministério do Esporte em parceria com o Ministério da Defesa, contemplado nos 

Fuzileiros de Brasília, ficou entre os 10 mais bem colocados da competição, em um 

universo de mais de 2 mil atletas militares e civis participantes. 

A largada foi em frente ao Museu de Arte Moderna. Na categoria feminina, a moradora do 

Varjão Eliane Pereira dos Santos, 14 anos, e Fernanda Pontes de Sá Mesquita de Moura, 

13 anos, da Vila Planalto, conquistaram o quarto e o quinto lugares respectivamente. O 

estudante Joseías Ferreira das Chagas, 15 anos, do Varjão, foi o sexto colocado da 

competição geral. 

Foi um resultado surpreendente. “Os três adolescentes do Segundo Tempo ficaram 

excepcionalmente bem colocados para competir entre adultos quando reafirmaram, mais 

uma vez, o grande potencial para o atletismo”, destacou, orgulhoso, o coordenador de 

núcleo do Grupamento dos Fuzileiros Navais, o suboficial Paulo Roberto de Faro. 

Além dos 5km, houve bateria de 10km, também no masculino e no feminino. Durante o 

evento os alunos receberam os cumprimentos do comandante-geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais, Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, além de troféus e medalhas. 
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Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Ministério do Esporte libera R$ 2 mi para nova vertente do SegundoTempo no 

Paraná 

Quarta, 07 Maio 2014 08:17 

 

Os estudantes da rede pública estadual e municipal do 

Paraná estão em festa. O Ministério do Esporte, por meio 

da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social (Snelis), liberou, no dia 30 de abril, R$ 

2.031.848,20 – metade do total do convênio - para que o 

governo estadual estruture os núcleos do Programa 

Segundo Tempo (PST)/Modalidades. Após o recesso escolar de julho, a  vertente-piloto 

vai potencializar a prática de modalidades olímpicas judô, badminton, atletismo, handebol, 

natação, vôlei e basquete para 10,4 mil alunos de 52 municípios, incluindo a capital 

Curitiba. 

Focado nas Olimpíadas Estudantis, o PST/Modalidades investirá no desenvolvimento 

esportivo escolar inter-relacionando com a realização dos Jogos Escolares do estado nas 

três fases (interescolar, municipal, estadual). “Os alunos contemplados terão garantido o 

acesso a locais adequados para os treinamentos, ou seja, nos espaços disponibilizados 

pelas prefeituras parceiras, com material esportivo apropriado e em horário do contraturno 

do ensino regular”, explicou o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 

Social, Ricardo Cappelli. 

No modelo especial desenhado, cada núcleo terá 200 alunos. Desses, sessenta com 

idade entre 6 e 10 anos terão múltiplas vivências do esporte durante a fase de 

aprendizagem. Setenta estudantes com idade entre 11 e 14 passarão pela iniciação 

esportiva desenvolvendo atividades em turmas mistas com a opção de escolher a 

modalidade de sua preferência entre as três oferecidas pelo núcleo. Para outros 70, com 

idade entre 14 a 17 anos, a fase será de aprendizagem para que possam desenvolver o 

talento no esporte e se firmar no contexto esportivo das competições escolares. 

 

Políticas públicas do Esporte 

O projeto-piloto está pautado na observação de como os diferentes vínculos com o 

esporte (educacional e escolar) poderão fornecer base de dados para o subsídio de 

políticas públicas. A proposta pedagógica e o conteúdo específico de cada modalidade, 
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bem como as atividades ministradas foram elaboradas para dar suporte às duas bases 

teóricas. 

 

PST/Navegar e Vida Saudável – Em março, a Snelis liberou cerca de R$ 1,6 milhão para 

o governo do estado do Paraná implantar os  programas Segundo Tempo/Navegar e Vida 

Saudável. A previsão é que nos próximos dois messes comecem a praticar modalidades 

de remo, canoagem e vela em três núcleos de atendimento. As unidades funcionarão na 

Associação Ação Santa Helena de Canoagem Clube, no balneário municipal; Associação 

Ribeirão Clarense de Canoagem, no distrito administrativo de Cachoeira do Espírito Santo 

e no Clube de Natação e Regatas Comandante Santa Rita, na cidade de Paranaguá. 

Já no Vida Saudável serão contempladas 7,8 mil pessoas acima dos 45 anos, e 39 

núcleos abrangerão 33 cidades, incluindo Curitiba. As atividades desenvolvidas nas 

Academias da Terceira Idade (ATI) garantirão esporte, recreação e cultura, com teatro, 

dança de salão, cinema e clube de leitura gratuitamente. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Em Porto Alegre, capacitação do Esporte da Escola conta com participação de 

bicampeão mundial de judô 

Sexta, 09 Maio 2014 12:22  

 

A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, recebe na quinta e na sexta-feira (08 e 

09.05) a capacitação de monitores do programa Esporte da Escola. Cinquenta 

professores participam da formação presencial oferecida pelo Ministério do Esporte, que 

tem como palco a Escola de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). 

Os educadores representam 50 escolas públicas estaduais e municipais, núcleos do 

Esporte da Escola que 

atendem 5,8 mil alunos. 

Na abertura do evento, 

realizada na quinta-feira 

(08.05), esteve presente 

o bicampeão mundial de 

judô e vereador de Porto 

Alegre, João Derly.  

Segundo Derly, ter o 

esporte e a educação 

unidos por meio do 

trabalho de formação é 

uma experiência e uma 

evolução louvável de 

ambos os setores. “Quando se fala em ensino integral, passamos pela educação do 

corpo. É importante que o esporte esteja inserido na educação, bem como os professores 

que trabalham com crianças e adolescentes”, disse, ao parabenizar a iniciativa. 

Porto Alegre deve receber mais 20 turmas, com uma média de 50 professores cada uma, 

para a capacitação presencial. A medida contemplará assim todos os educadores 

responsáveis pelo acompanhamento de 23 mil estudantes beneficiados pelo Esporte da 

Escola, em 136 escolas do estado.   

De acordo com a diretora de Políticas e Programas Intersetoriais da Secretaria Nacional 

de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) do Ministério do Esporte, Andrea 

Ewerton, “a parceria com as secretarias municipal e estadual de Educação é fundamental 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/47580-capacitacao-do-esporte-da-escola-em-porto-alegre-conta-com-participacao-de-bicampeao-mundial-de-judo-2
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo/lista-noticias/112-noticias-segundo-tempo/47580-capacitacao-do-esporte-da-escola-em-porto-alegre-conta-com-participacao-de-bicampeao-mundial-de-judo-2
http://www.esporte.gov.br/images/noticias/Esporte da Escola/Esporte_na_escola_capacitao.jpg


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

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

para agendar as outras turmas”. O curso é ministrado por formadores da equipe 

colaboradora. 

 

Formação em Caetité (BA) 

Na mesma data da formação da primeira turma de Porto Alegre, a Bahia realiza a 

capacitação da terceira turma. Depois de Lauro de Freitas e Guanambi capacitarem 100 

monitores, chegou a vez de a cidade de Caetité desenvolver o treinamento de 50 

monitores do Esporte da Escola. 

Os profissionais representam 28 unidades de ensino dos municípios de Caetité e Igaporã 

e atendem cerca de três mil alunos. O treinamento é desenvolvido pela equipe 

colaboradora 06, que conta com a atuação dos professores Leonardo Duarte, Cristiano 

Bahia e Nivea Cerqueira. 

 

Próximas formações 

Nas próximas terça e quarta (13 e 14.05) será a vez de Goiânia receber a capacitação 

dos monitores do Esporte da Escola. Sessenta monitores participarão do evento, no 

Colégio Claretiano Coração de Maria.  Ainda neste mês, nos dias 23 e 24 de maio, será a 

vez de a capital do Mato Grosso, Cuiabá, promover a capacitação de 60 monitores na 

Universidade Federal do Estado (UFMT). 

 

Capacitação nacional 

O Esporte da Escola é uma iniciativa que resulta da parceria dos programas Segundo 

Tempo, do Ministério do Esporte, e do Mais Educação, do MEC. A formação presencial é 

a primeira etapa do treinamento. A segunda fase, com ensino a distância, está prevista 

para o início de agosto. A capacitação deve abranger cerca de 30 mil 

monitores/professores, responsáveis pelo acompanhamento de 3.680.861 estudantes 

distribuídos em 22.161 escolas públicas de 3.018 municípios de todos os estados – dados 

referentes aos convênios formalizados em 2013. 

 

Carla 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 

Em junho, programas Segundo Tempo e Pelc chegarão aos moradores de Montes 

Claros (MG) 

Quarta, 14 Maio 2014 12:29 

 

A cidade mineira de Montes Claros aguarda com muita expectativa a chegada do próximo 

mês. Os moradores contarão com o início das atividades dos programas Segundo Tempo 

(PST), que atenderá cerca de dois mil alunos da rede municipal, e do Esporte e Lazer da 

Cidade (Pelc), com o mesmo número de beneficiados entre crianças, jovens, adultos e 

idosos. “Estamos preparando uma grande festa de lançamento com a participação dos 

estudantes e de toda a comunidade”, anuncia Tânia Cristiane Rocha, coordenadora-geral 

do PST em parceria com a prefeitura. 

Ginástica artística, futsal, handebol, futebol de campo e basquete estão entre as 

modalidades oferecidas nos 20 núcleos de atendimento do PST que estão sendo 

estruturados. Dois deles terão atendimento a comunidades rurais. A Associação de 

Moradores do Distrito de Nova Esperança e a Escola Municipal Mariana Santos, no 

Povoado de Lagoinha, serão palco das atividades para esse público especifico de 
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crianças e adolescentes oriundos de famílias cuja principal economia é a agricultura de 

subsistência. 

Os demais núcleos estão sendo implantados em espaços públicos urbanos, incluindo 

escolas municipais e quadras esportivas. Cada núcleo beneficiará 100 alunos. 

Recentemente a Secretaria de Esportes do município abriu processo seletivo simplificado 

para contratação de 20 profissionais entre acadêmicos e professores de educação física 

para uma carga horária de 20 horas semanais. 

Até o momento já foram contratados 16 profissionais que irão comandar as atividades nas 

unidades de atendimento da parceria entre Ministério do Esporte, por meio da Secretaria 

Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) e a prefeitura de Montes 

Claros. As inscrições dos estudantes também estão abertas.  Até o momento, 700 alunos 

garantiram vaga. Interessados poderão buscar os núcleos de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nos bairros e efetuar o cadastro. 

 

Esporte e lazer 

Também nos ESF da cidade de Montes Claros estão abertas as inscrições para as 

crianças, jovens, adultos e idosos interessados em participar do programa Esporte e 

Lazer da Cidade. Cinco núcleos com atendimento para 400 pessoas cada foram 

definidos. 

Na Faculdade Unidas do Norte de Minas (Funorte), no campus do bairro Amazonas, 

funcionará um dos núcleos de atendimento. Além deste, os bairros Independência, Delfino 

Magalhães, Maracanã Vilage do Lago também serão contemplados com uma unidade. 

Nos endereços, serão oferecidos futebol de salão e de campo, ginástica orientada, 

caminhada, capoeira e oficina de artes aos contemplados. 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Alunos do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte participam da 15ª Danone - 

Copa das Nações 

Sexta, 16 Maio 2014 17:45  

 

A menos de um 

mês para a Copa 

do Mundo 2014, 

no Brasil, doze 

estudantes 

carentes com 

talento para o 

futebol, 

moradores do 

Varjão (DF), e 

contemplados 

pelo Programa 

Segundo Tempo 

(PST)/Forças no Esporte, entraram no clima da festa. O time com jogadores de 10 a 12 

anos de idade do programa de inclusão do Ministério do Esporte em parceria com o 

Ministério da Defesa disputa as eliminatórias do Distrito Federal, da 15ª Danone - Copa 

das Nações. O evento reúne em seis estados brasileiros mais de 450 equipes, entre 

clubes, associações, escolas particulares e públicas e programas sociais.  

Da final nacional, em 10 de agosto, em São Paulo, sairá o campeão brasileiro, que vai 

disputar a etapa mundial com mais 31 países. A Danone Copa das Nações, única copa do 

mundo sub-12, acontecerá em novembro, pela primeira vez, no Brasil.  

As eliminatórias nacionais da Danone – Copa das Nações acontecem em cidades dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal 

e Ceará. O evento tem como padrinhos o capitão da seleção pentacampeã, Cafu, e o 

jogador francês Zinédine Zidane. 

A etapa do Distrito Federal será neste sábado e domingo (17 e 18.05). A disputa será no 

Centro de Treinamento de Ponte Alta, na Avenida do Sol, Chácara n° 08, Ponte Alta 

Norte, no Gama. A entrada é gratuita. 

Equipes candangas das escolinhas de futebol do Flamengo e do Santos serão as 

primeiras  adversárias do time do Segundo Tempo. “A primeira partida está marcada para 
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as 12h e a segunda, para as 14h. “Em caso de classificação jogaremos no domingo, 

também no Centro de Treinamento de Ponte Alta no Gama, e o campeão jogará a final 

nacional em São Paulo”, informa o suboficial Roberto Faro, coordenador de núcleo do 

Segundo Tempo, no Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília. 

A unidade da Marinha, comandada pelo capitão de mar e guerra João Leonardo Palmieri 

Parente, além do futebol contempla 300 estudantes nas modalidades de atletismo, jiu- 

jitsu, tênis e vela. Banda de música, reforço escolar e aulas de informática também são 

oferecidos aos alunos beneficiados. 

 

Escalação - O time categoria sub-12 do Programa Segundo Tempo tem a seguinte 

escalação: Eduardo Carvalho (zagueiro e capitão da equipe), David Santos e Pedro Pablo 

(volantes), Luan da Silva (atacante), Klaive Natanael e Paulo Henrique (laterais direita), 

Herbert Gomes e Jailton José (laterais esquerda), Daniel Souza (meia esquerda), Douglas 

Mikael (zagueiro), Samuel Henrique (goleiro) e Diogo Santos (meia direita). Eles têm 

como técnico o cabo Saidemberg Carmo Conceição e o soldado Renato Mendes Borges, 

como auxiliar. 

“Nossos garotos são bons de bola, tem a ginga no pé e muita determinação”, diz 

Saidemberg, confiante no bom desempenho e sucesso da equipe.  

 

Maior torneio infantil mundial - Criada em 2001 e reconhecida pela FIFA e por grandes 

federações internacionais, a Danone - Copa das Nações é famosa por ser o maior torneio 

infantil do mundo. Ao longo desse período, mais de 2,5 milhões de crianças de 40 países 

que tiveram a chance de participar do evento e compartilharam a paixão pelo futebol. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Secretário Cappelli participa do curso de extensão do Esporte da Escola no Rio de 

Janeiro 

Quarta, 21 Maio 2014 17:12 

 

Termina nesta quarta-

feira (21.05), no Rio de 

Janeiro, o curso de 

extensão do Esporte da 

Escola. O evento, que 

deste ontem conta com a 

participação de 120 

professores/monitores 

reunidos no Clube do 

Servidor Municipal, foi aberto pelo secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social, Ricardo Cappelli. “O desafio assumido pelo Ministério do Esporte é 

qualificar o desenvolvimento do esporte educacional no Brasil”, disse. 

Os professores e monitores cariocas atuam em 130 escolas, nas cidades de Comendador 

Levy Gasparian, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Niterói, São Gonçalo e 

Tanguá. Eles participam do segundo bloco da formação presencial no estado do Rio e 

são responsáveis pelo atendimento de 22,5 mil alunos beneficiados pela iniciativa da 

parceria entre os programas Segundo Tempo, do Ministério do Esporte e o Mais 

Educação, do MEC. 

Cappelli deu boas-vindas a todos e agradeceu a atenção e a parceria da prefeitura, 

representada pelas professoras Cristina Brum e Christiane Moraes Rosa. Em seguida, o 

gestor esclareceu que o curso de extensão promovido pelo Ministério do Esporte em 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) deve alcançar 60 

turmas e anunciou a segunda fase de formação: “A partir de agosto serão abertas as 

turmas do cursos na plataforma de Ensino a Distância (EaD).” 

O secretário Cappelli lembrou ainda que além do repasse de recurso via Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinado a aquisição de materiais esportivos, 

a pasta distribuirá a coletânea intitulada Práticas Corporais da Escola. “Tanto professores 

monitores quanto as escolas que aderiram no macrocampo esporte e lazer ao Esporte da 

Escola receberão o material”, disse. 
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O estado do Rio de Janeiro deve receber mais 20 eventos, com uma média de 50 

professores cada, para curso presencial. A medida contemplará assim todos os 2.177 

profissionais responsáveis pelo acompanhamento de 263.133 estudantes beneficiados 

pelo Esporte da Escola, em 1.432 escolas-núcleos do programa no estado.   

   

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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DF recebe caravana da seleção de projetos esportivos educacionais do Programa 

Petrobras Esporte & Cidadania 

Quarta, 28 Maio 2014 17:52 

 

Atenção parceiros do 

Ministério do Esporte que 

executam o programa 

Segundo Tempo ou fazem 

pesquisas e eventos na 

área de esporte 

educacional. A Petrobras 

promove nesta sexta-feira 

(30.05), no Distrito 

Federal, a caravana da 

seleção pública de projetos 

esportivos educacionais 2014, que destinará R$ 45 milhões a iniciativas de promoção da 

inclusão social, por meio de atividades esportivas para crianças e adolescentes.  

As caravanas são oficinas gratuitas e abertas a toda sociedade para capacitar 

organizações interessadas em elaborar e inscrever projetos de esporte educacional. As 

inscrições para patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania estarão abertas 

até 14 de julho. 

Além dos convênios parceiros do Ministério do Esporte, podem se inscrever projetos de 

todo o Brasil, sob a responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público ou privado 

sem fins lucrativos. Governos estadual, municipal e federal, universidades, organizações 

não governamentais e eventos de pesquisa na área de esporte educacional estão aptos.  

As caravanas começaram em 29 de abril e terminam dia 5 de junho, e vão passar por 12 

estados, nas cidades de Cuiabá, Itajaí (SC), Belo Horizonte, Natal, Salvador, Palmas, 

Macapá, Recife, Porto Alegre, Campo Grande e Goiânia. Os locais e horários das oficinas 

estão disponíveis no endereço www.petrobras.com.br/ppec2014. O evento de Brasília 

será das 9h às 17h, no auditório do Edifício Petrobras, no Setor de Autarquias Norte. 

 

Petrobras Esporte e Cidadania 

O Programa Petrobras Esporte & Cidadania foi lançado em outubro de 2010 e, em seu 

segmento voltado para o esporte educacional, apoia projetos com foco no 
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desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do esporte, alinhados aos 

princípios de inclusão, educação integral, cidadania e diversidade. Hoje, a Petrobras 

patrocina mais de 50 projetos de esporte educacional distribuídos nas cinco regiões do 

país. A iniciativa contribui também para a formação de novas gerações de brasileiros que 

valorizem atributos como participação, diversidade, ética e cooperação. 

  

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

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