
Programa Segundo Tempo: Esporte e 

Cidadania na Universidade

Coordenação: Profa. Marisete Peralta Safons
Faculdade de Educação Física - FEF   
Universidade de Brasília - UnB



Apresentação do Plano de Trabalho

Vigência: 4 Ciclos Pedagógicos com duração total 

de 24 meses

Número de Beneficiários

200 Beneficiários divididos em dois núcleos (Núcleo 1 e Núcleo 2). 



Composição dos Núcleos

Cada núcleo é composto por 100 beneficiários, sendo 50% 

do sexo Masculino e 50% do sexo Feminino.

Faixa etária dos estudantes

 9 a 11 anos (Núcleo 1 – CAIC Santa Paulina - Paranoá) 

 12 a 16 anos (Núcleo 2 – Escola de Ensino Fundamental 

da Vila Planalto).



O Programa disponibiliza para seus Beneficiários

 Transporte;

 Alimentação;

 Materiais Pedagógicos (Caderno,  Lápis e caneta para 

as atividades complementares).



Quem são os beneficiários?
Estudantes matriculados em escolas públicas 
vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito 
Federal;
Crianças e adolescentes pertencentes à família 
de baixa renda que convivem em situação de 
risco pessoal e social, que moram em invasões, 
acampamentos, casa abrigo, entre outros.

Perfil dos Beneficiários

Estudantes matriculados em escolas públicas vinculadas 

à SEEDF;

Crianças e adolescentes pertencentes à famílias de baixa 

renda que convivem em situação de risco social, que 

moram em invasões, acampamentos, casa abrigo, entre 

outros.



Critérios utilizados para a escolha das escolas 

parceiras

Proximidade com a Universidade, buscando otimizar os

valores disponibilizados para o transporte dos

beneficiários. Tendo em vista, que o custo do transporte

em Brasília é considerado um dos mais caros do país.



Mapeamento das reais necessidades dos 
beneficiários

Com o objetivo de construir uma proposta pedagógica

coerente com as reais necessidades dos beneficiários,

buscamos identificar junto às escolas, quais são os

principais problemas encontrados na sua comunidade.



O que constatamos:

 Predisposição para a prática esportiva, no entanto, 

quadras poliesportivas são quase inexistentes;

 Frustração de grande parte dos jovens por não poderem 

solucionar suas pretensões de engajamento nos esportes;

 Poucas oportunidades para o lazer e recreação 

comunitária;

 Aumento do índice de violência e utilização de drogas 

entre crianças e adolescentes pertencentes à comunidade.

Obs. As informações mencionadas acima foram fornecidas pelas escolas parceiras: Centro de 
Ensino Fundamental da Vila Planalto e CAIC Santa Paulina do Paranoá.



Estrutura do Programa Segundo Tempo: Esporte 

e Cidadania na UnB

Recursos Humanos

 1 Coordenador Geral;

 2 Coordenadores de Núcleo;

 7 Professores (recebem bolsas disponibilizadas 

pelo ME)

 11 Monitores (Sendo 8 alunos extensionistas e 3 

alunos de Práticas de Ensino da FEF/UnB). 



É importante mencionar que a viabilização do PST como 

Projeto de Extensão no âmbito da Universidade, amplia a 

possibilidade de receber recursos humanos.

O PST na UnB atende o tripé do Ensino, Pesquisa e 

Extensão.

Todos os professores e monitores foram devidamente 

capacitados para atuarem no Programa Segundo Tempo.











Individuais

•Boxe Olímpico

•Tênis

•Capoeira

•Escalada

Modalidades Ofertadas
Coletivas
 Futebol (Campo e Salão)
 Voleibol

 Basquete Individuais
 Lutas no contexto escolar
 Tênis
 Capoeira
 Escalada

Atividades Complementares
 Reforço escolar
 Jogos Teatrais
 Reciclagem e artesanato



Parcerias Estabelecidas (UnB)

 Instituto de Artes
 Faculdade de Educação

Parcerias em Negociação (UnB)

 Instituto de Psicologia
 Departamento de Nutrição
 Departamento de Odontologia

 Outros...



Organização e divisão dos alunos por turma

 Dentro da proposta atual, o aluno é matriculado 

no Programa e necessariamente, ao longo da 

semana, participa de todas as atividades, 

incluindo às atividades complementares.

 Os alunos são divididos por faixas etárias e 

organizados em 9 turmas.



Pontos a melhorar

 Reafirmar as parcerias e construir novas

 Buscar uma nova alternativa para o lanche

 Melhorar a sistematização das avaliações 

realizadas

 Aumentar a participação em eventos 

científicos

 Outros ....



Produção acadêmica e participação em eventos 
científicos (2010 e 2011)



OBRIGADO


