
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE EDUCACIONAL

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/PROGRAMA TOP 

EQUIPE DE ADAPTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Jovem Esporte Confiança

Piloto PST/TOP 

“construindo um futuro melhor para 

Jovens através do esporte”



Programa  TOP

- Proposta do Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e

da Irlanda do Norte;

- Programa de desenvolvimento profissional, desenvolvido

para o ensino e a aprendizagem da Educação Física em

escolas primárias da Inglaterra.



Programa  TOP

- Propõe atividades e jogos para serem desenvolvidas com

crianças de 04 a 12 anos.

- Cartões de apoio que auxiliam os professores no

planejamento e na organização de atividades e jogos

voltados à Educação Física;

- Foram elaborados com o auxílio de profissionais da

Educação Física, Instituições de Ensino Superior (IES) e

órgãos governamentais britânicos de esportes;

8 aos 12 anos4 aos 7 anos



Programa  TOP

- Parceria entre o Governo brasileiro (Ministério do Esporte) e

o Governo do Reino Unido (Ministério da Cultura, da

Comunicação e do Esporte);

- Adaptação dos cartões de apoio TOP Play e TOP Sport à

realidade dos Núcleos do PST, enquanto Cartões de

Recurso Pedagógico (CRP).



ADAPTAÇÃO DOS CARTÕES DE 

RECURSO PEDAGÓGICO

Adaptação dos cartões de apoio TOP à
realidade dos núcleos do PST (de outubro de 2009
a março de 2010):

• Tradução dos cartões de apoio;

• Adaptação de termos, de atividades, de materiais
de recurso, de avisos de segurança, bem como
das indicações de estimulo às crianças;

• Inclusão de dois novos itens na versão dos CRP,
denominados de Transcendendo à atividade e
Competências e valores.



CARTÕES DE RECURSO PEDAGÓGICO

- Apresentam cinco blocos: 

Proporcionar às crianças uma introdução às habilidades requeridas

Movimentações 

Habilidades

Aplicações em 

jogos

Jogos de rede

e de parede

Jogos de bater 

e de lançar

Jogos de

invasão



A frente dos CRP possui cinco elementos principais:

CARTÕES DE RECURSO PEDAGÓGICO



O verso dos cartões de apoio oferece as seguintes instruções:

CARTÕES DE RECURSO PEDAGÓGICO



Princípio básico

by



AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DOS 

CARTÕES DE RECURSO 

PEDAGÓGICO NO PROGRAMA 

SEGUNDO TEMPO 

SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE EDUCACIONAL

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/PROGRAMA TOPS 

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO



 Avaliação da

implementação e da

possibilidade de

expansão da

utilização dos CRP

para todos os

Núcleos do PST.

AVALIAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DOS CRP



AVALIAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DOS CRP

- AVALIAÇÃO GERAL DOS CRP -



AVALIAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DOS CRP

- AVALIAÇÃO GERAL DOS CRP -

- Ferramenta pedagógica auxiliar no trabalho educativo;

- Auxilia no momento do planejamento, na organização dos

conteúdos, dos materiais e do espaço físico;

- Os cartões demonstram ser um motivador para os alunos durante

as sessões;

- Importância da roda pedagógica e da lista de equipamentos;

- Mudanças possibilitadas, autonomia disponibilizada aos alunos,

clareza das informações e qualidade dos materiais.



AVALIAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DOS CRP

- AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES E JOGOS -



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Resultados das Avaliações -

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS CRP 
NOS NÚCLEOS DO PST

 Professores e monitores consideram apropriada a
utilização dos CRP;

 Os CRP são valorizados pela clareza das
informações, qualidade e possibilidade de
autonomia aos participantes;

 Alguns jogos, em virtudes de serem simples,
necessitam ser revistos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Resultados das Avaliações -

Sugestões:

- A permanente avaliação da aplicação dos

CRP;

- A formação ampliada que permita aos

educadores o domínio com qualidade dessa

tecnologia;

- A criação de novos cartões a partir da

realidade dos núcleos (contexto regional).


