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ESTRUTURA

 NÚCLEOS: 200

 MUNICÍPIOS: 192

 PÚBLICO: 40.000 crianças de 7 a 12 anos



RECURSOS HUMANOS

 ESTAGIÁRIOS

400 estagiários - sendo 01 de educação física e 01

de pedagogia por núcleo

 COORDENADOR

01 coordenador do município, graduado em

educação física ou pedagogia



ALIMENTAÇÃO

 Biscoito tipo Salpet – pct de 80gr

 Barra de cereal – 02 sabores

 Suco de caixinha – 03 sabores





ESTRUTURA

ATENDIMENTO POR REGIÃO* TOTAL

I - CENTRAL 33

II - MATA 19

III - SUL DE MINAS 30

IV - TRIÂNGULO 10

IX - JEQUITINHONHA/MUCURI 16

V - ALTO PARANAÍBA 4

VI - CENTRO OESTE DE MINAS 16

VII - NOROESTE DE MINAS 1

VIII - NORTE DE MINAS 46

X - RIO DOCE 17

TOTAL GERAL 192

* Região de acordo o PPAG 1996-1999



ESTRUTURA

ATENDIMENTO POR IDH Total

Alto (superior a 0,8) 16

Médio-alto (entre 0,7 e 0,8) 90

Médio (entre 0,6 e 0,7) 78

Médio-baixo (entre 0,5 e 0,6) 8

TOTAL GERAL 192

*Minas Gerais não possui municípios com IDH abaixo de 0,5



ESTRUTURA

PORTE POPULACIONAL TOTAL

Grande Porte (acima 100 mil hab) 7

Médio Porte (entre 20 e 100 mil hab) 48

Pequeno Porte (abaixo de 20 mil hab) 137

TOTAL GERAL 192



ORGANIZAÇÃO

 Aquisição de material esportivo e lanche –

através de processo licitatório, com entrega

descentralizada

 Contratação de empresa (Instituto Euvaldo

Lodi – IEL) para viabilização do pagamento

dos estagiários

 IEL possui convênio com Universidades, emite o

Termo de Compromisso de Estágio e paga os

estagiários



DESENVOLVIMENTO

 Os beneficiados frequentam o núcleo 3x por

semana , 2h por dia sendo:

50’ – Atividades Esportivas (Todos os esportes)

50’ – Atividades Complementares (Atividades 

pedagógicas, artísticas e de saúde)

20’ – Recepção e lanche



 DESENVOLVIMENTO

Atividade Esportiva: 

Crianças do PST 

participaram da 

Corrida da Mulher no 

município de João 

Monlevade



Crianças recebendo tênis 

(doação através de 

parceria local) 

no Município de 

São Gonçalo do Pará



Atividades complementares – jogos pedagógicos –

Município de Amparo do Serra



Atividade Complementar - Festival de Música  

Comemoração de Natal no Município de Rubim



Atividade Complementar – Palestra de 

Escovação Município de Sete Lagoas



Atividade Complementar – excursão ao CT do Cruzeiro 

Futebol Clube – Município de Ibirité



Atividade Complementar –Comemoração de 

Páscoa no Município de Luislândia



Atividade Complementar – excursão ao Parque Ecológico –

Município de Inhapim



Atividade Esportiva – Xadrez Município de Alvinópolis



Atividade Esportiva – Município de Inhapim



EM RELAÇÃO À CRIANÇA PARTICIPANTE

 Oferta de atividades esportivas e pedagógicas

orientadas para crianças, de forma lúdica e

prazerosa;

 Melhoria das habilidades físicas e esportivas dos

praticantes;

 Melhoria do rendimento escolar dos participantes;

 Contribuição para o desenvolvimento humano, social

e esportivo dos educandos, melhorando sua qualidade

de vida;

 Melhoria do relacionamento interpessoal das crianças

no ambiente familiar e escolar.



EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO

 Oportunidade em oferecer atividade física e 

pedagógica orientada para os cidadãos;

 Aumento da oferta de emprego no município;

 Melhoria da infra-estrutura dos espaços 

esportivos da cidade;

 Estabelecimento de importantes parcerias:

Universidades

Comércio

Entidades

 Iniciativa Privada



EM RELAÇÃO A FAMÍLIA

 Aumento da participação da família nas

atividades dos filhos;

 Melhoria na relação entre pais e filhos;

 Maior tranquilidade para os pais que podem

encaminhar seus filhos para atividades

variadas e em segurança.



Itambé do Mato Dentro

Município localizado a 144 km da capital com

apenas 756 moradores na área urbana e

1.836 na zona rural. No dia 12 de outubro de

2010 o PST levou uma rua de lazer para as

crianças do núcleo. Foi a primeira vez que a

cidade recebeu estes equipamentos. A

atividade significou um grande evento na

cidade e uma oportunidade única para os

educandos.



 Alinhamento de todas as ações no âmbito estadual;

 Heterogeneidade entre as municípios participantes:

 regiões sócio econômicas diferentes;

 diferença no porte dos municípios;

 Dificuldade por parte dos fornecedores em 
implementar uma logística ágil e eficaz;

 Grande distância dos municípios para a capital o que 
dificulta a realização de encontros e reuniões técnicas;

 Falta de capacitação continuada dos coordenadores e
estagiários;

 Alguns municípios tiveram problemas de transporte,
pois parte dos beneficiados se encontra na zona rural.



Discussão prévia para alinhamento;

 Edital prevendo características semelhantes 

entre os núcleos;

 Procurar processos análogos em outros 

convênios, divulgar ainda mais o processo 

licitatório;

 Prever acompanhamento descentralizado, 

aprimorar controle à distância;

Oferecer capacitação continuada;

 Implantar núcleos menores nas zonas rurais.



 Oportunidade de levar opções de prática esportiva 

e de lazer para as crianças;

 Oportunidade de desenvolver e ampliar as 

habilidade cognitivas com vistas a melhoria do 

desempenho escolar;

 Oportunidade de ampliar o atendimento da SEEJ e 

do Ministério do Esporte em municípios de pequeno 

porte e longínquos;

 Oportunidade para estagiários ingressarem no 

mercado de trabalho desenvolvendo o conteúdo 

aprendido na Universidade.



 “O projeto está bom, os materiais estão dando para trabalhar, os alunos
melhoraram bastante a coordenação, educação. Para eles que nunca
tiveram nenhum projeto como este. A estrutura para as minhas aulas é boa
(quadra coberta, banheiros). A coordenação do programa está boa, nos
entendemos bem e com os alunos também.”

Daisy Helen Vidoni Ambrosio

Estagiária do município de Guaranésia

 “É um projeto legal, interessante, divertido. Gosto das aulas dos
professores. Meus pais aprovam minha participação no programa.”

Marcela Alves Arlote

Aluna do município de Guaranésia

 “Acho legal, gostoso, tira as crianças da rua, um programa que sempre tem
algo novo para aprender. Gosto dos professores. Meus pais aprovam sim.”

Bruno Nascimento Silva

Aluno do município de Guaranésia



 “O projeto tem grande validade para a sociedade de Manhumirim,
não só as crianças ganham com isso, como nós professores ganhamos
conhecimento e experiência.”

Marcelo Martins Ferreira

Estagiário do município de Manhumirim

 “O programa é muito bom, pois no começo comia pão com manteiga
e leite, mas agora melhorou muito, pois temos o biscoito, o suco e a
barra de cereal. Mas o que eu queria mesmo é que o dia da piscina
tivesse mais tempo.”

Eliezer

Aluno do município de Manhumirim

 “Bom para ajudar na educação e no desenvolvimento das crianças.
Evitar que elas fiquem na rua fazendo coisas erradas.”

Delza

Avó de Aluna Lorrana Cordeiro, aluna do município de Manhumirim



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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