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PROGRAMA 
SEGUNDO TEMPO

O Segundo Tempo é um programa

destinado a democratizar o acesso ao

esporte educacional de qualidade,

como forma de inclusão social,

ocupando o tempo ocioso de crianças,

adolescentes e jovens em situação de

risco social, estimulando-os a manter

uma interação afetiva que contribua

para o seu desenvolvimento integral.
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PROJETO NAVEGAR
Esta iniciativa, idealizada pelo então

Secretário Nacional de Esportes Lars Grael

no ano de 1999, objetiva promover a

inclusão social por meio de esportes

realizados próximos à natureza,

possibilitando o acesso de grupos

econômica e socialmente desfavorecidos às

modalidades de vela, canoagem e remo. O

público alvo são estudantes de 11 e 16 anos

que participam duas vezes por semana, no

turno inverso ao da escola, de atividades de

iniciação destes esportes, paralelamente a

aulas de educação ambiental. Para tanto, os

jovens contam com transporte das escolas

até o local de realização dos projetos.
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PROJETO ESPORTE BRASIL
PROESP

O Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) estuda, desde 1994, o

crescimento somático, estado nutricional e aptidão física de

crianças e jovens brasileiros. Constituíram uma bateria de

medidas e testes adequados à realidade da cultura corporal do

Brasil, de baixo custo e fácil aplicação e mantendo os

pressupostos científicos de validade, fidedignidade e

objetividade. Criaram um banco de dados que orienta os

estudos no sentido de sugerirem diagnósticos e propor normas

e critérios de avaliação da população escolar brasileira,

atualmente com mais de 100 mil escolares avaliados .Em 2004

e 2005 o projeto recebeu apoio da Secretaria de Alto

Rendimento do Ministério do Esporte. Em 2008 o PROESP-BR

foi incorporado ao Programa Segundo Tempo, como parte dos

processos de avaliação das crianças, quando foi criada a

Equipe PROESP-BR/PST, para atender à demanda do PST no

sentido de adequação dos materiais e atendimento aos seus

colaboradores.
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GINÁSTICA AERÓBICA 
Projeto  Piloto

• Estruturar e experimentar uma
pedagogia para a Ginástica;

• Verificar as exigências físicas e
materiais para o desenvolvimento
desta pedagogia;

• Observar a aceitação do núcleo a
uma modalidade rítmica;

• Estimular que meninos e meninas
participem das mesmas atividades
ao mesmo tempo;

• Aumentar o nº de beneficiados do
sexo feminino no PST;

• Aumentar a permanência dos
beneficiados do sexo feminino no
PST.
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MEMÓRIA DO 

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
Projeto vinculado ao Centro de Memória do Esporte (ESEF -UFRGS)

 que abriga em seu acervo a coleção Programa Segundo Tempo. 

Objetivos:

• Preservar a memória do PST por meio da guarda de seus

acervos documentais, iconográfico, audiovisual e

tridimensional;

• Disponibilizar o acervo documental e iconográfico em

formato digital via LUME (Repositório Digital da UFRGS),

home-page do Programa, consulta in loco e via recursos

computacionais: e-mail, on-line e Cdrom.

• Produzir um acervo de entrevistas com sujeitos envolvidos

com o PST (gestores, monitores, participantes, entre outros)

e disponibilizá-lo para consulta
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UNIVERSITÁRIO

O Piloto Universitário tem o propósito de

desenvolver projetos e pesquisas a fim de

melhor compreender e de promover a prática

de atividades físicas e esportivas nas

universidades brasileiras. São oferecidas

diversas modalidades esportivas, eventos e

práticas corporais tais como o voleibol, tênis,

dança de salão, ginástica, basquetebol, jogos

recreativos, artes marciais, torneios,

intercâmbios esportivos, equipes de

competição, como meio de alcançar o

desenvolvimento de um ambiente institucional

de convivência saudável e prazerosa ao público

universitário de forma a incorporar essas

atividades no dia-a-dia das instituições.
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QUERO- QUERO
O Projeto Quero-Quero tem como

proposta oferecer uma educação integral

tendo o esporte como meio para atingir

seus objetivos. Este projeto é

desenvolvido em uma parceria

estabelecida entre o Governo Federal,

através do Programa Segundo Tempo, e a

Universidade Federal do Rio Grande do

Sul e atende 200 crianças e adolescentes

de escolas públicas, que desenvolvem

suas atividades no turno complementar

ao seu horário escolar.
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PERSPECTIVAS
Programa TOP Play e TOP Sport, «construindo um futuro 

melhor para jovens por meio do esporte» é uma proposta do 

Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, 

o qual propõe atividades motoras para crianças dos 04 aos 7 

anos (TOP Play) e para crianças dos 08 aos 12 anos (TOP Sport). 

Esta parceria se constitui em um estudo piloto para explorar as 

possibilidades de aproximação do Programa TOPs (Jogos e 

Esportes) ao Programa Segundo Tempo, bem como à realidade 

nacional.
O Programa Segundo Tempo está disponibilizando sua 

tecnologia para países da África e da Comunidade Ibero-

Americana. Até o momento foi realizada uma capacitação no 

Brasil para professores de Mocambique, África. Cerca de 30 

países demonstraram interesse por esta tecnologia.
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MAIS EDUCAÇÃO
O PST no Mais Educação é fruto de uma parceria entre os

Ministérios do Esporte e da Educação, onde o Programa

Segundo Tempo está inserido como uma opção de atividade

no Macrocampo Esporte e Lazer do Programa Mais Educação,

compondo uma proposta de educação integral, garantindo o

acesso ao esporte por meio da oferta de múltiplas vivências e

modalidades esportivas, na perspectiva do esporte

educacional.
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ESPECIAL

O núcleo piloto de Pelotas, na Faculdade de 

Educação Física (Esef), existe desde 2009 e optou por 

trabalhar com crianças com algum tipo de deficiência. 

Participam do projeto um total de cem crianças 

entre sete e 17 anos, sendo que 70 possuem alguma 

deficiência. Entre os benefícios propostos está a 

melhoria no convívio, o aumento da autoestima e das 

habilidades motoras e a melhoria da saúde.
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