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De cinco a oito de março 

Em Recife, a capital 

Com gente de todo Estado 

Numa ação fundamental 

Conhecendo um programa do governo federal 

 

 

Segundo Tempo é o assento 

Com base na educação 

Um programa de esportes 

Que prima pela inclusão 

De crianças e de jovens 

Que vivem na exclusão 

 

 

Para democratizar 

O acesso ao esporte 

De forma educacional 

E de qualidade forte 

Para toda a garotada 

Que tiveram pouca sorte 

 

 

 

 

 

 

 

 



É pensando no melhor 

Para jovens e crianças 

Que o PST nos surge 

Como meio de esperanças 

Pois são os esforços mútuos 

Que provocam as mudanças 

 

 

Através de parcerias 

Com o público e o privado 

O PST divide 

O valor totalizado 

Para se chegar ao alvo 

Que deve ser alcançado 

 

 

 

E dentro dessa proposta 

Tem o núcleo educacional 

Desenvolvendo os esportes 

Vendo a questão cultural 

Promovendo a igualdade 

E a inclusão social 

 

 

Com atividades esportivas 

E outras complementares 

É jogando e aprendendo 

Seja com um ou de pares 

Com danças e ensinamentos 

Nos esforços escolares 

 

 

 

 



 

Finalmente, esse programa 

De fundamental função 

Deve ser desenvolvido 

Com técnica e emoção 

Pois só se constrói a vida 

Com amor e dedicação 

 

 

O PST propõe 

O crescimento integral 

De crianças e adolescentes 

E de seu potencial 

Esportivo e intelecto 

Social e cultural 

 

 

 

Vou falar um bocadinho 

Dessa capacitação 

Onde os coordenadores 

Receberam a orientação 

Pra trabalhar conscientes 

De seu papel e função 

 

 

O ministério perseguiu 

A quem chegar atrasado 

5,10,15 minutos 

Pelas “galegas” é carimbado 

Só que elas esqueceram 

Do tempo ultrapassado 

 

 

 



As galegas do programa 

Pense numas “mulé” dura 

No controle do horário 

Foi rédea de ditadura 

Se eu soubesse dava a elas 

Um barra de rapadura 

 

 

Aos professores do curso 

Nossa terna gratidão 

Com exemplos e modelos  

Deixaram sua lição 

 Vamos aplaudir a todos 

Com a força da emoção 

 

 

Se Deus do céu me ajudar 

Tirando a minha vergonha 

Ainda hoje eu embarco 

Pra Fernando de Noronha 

Inda saio pelas praias 

Enrolado numa fronha 

 

 

Já finalizando o causo 

Quase que esqueço a gula 

Pois comi como um herege 

Defequei como uma mula 

Aprovei abastança 

Dessa merenda do Lula 

 

 

 

 

 



 

E agora tudo explicado 

E tem livro para estudar 

O coordenador dos núcleos 

Já pode dinamizar 

Vai o meu recado a Sérgio 

Deixa o povo “Trabáia” 

 

 

Vou terminar a história 

Levantando a mão pra o céu 

Reparti nossa cultura 

Nas folhas desse papel 

Registrando esse encontro 

Nos versos desse cordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


