
Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico Planejamento Pedagógico ----    PPPPPPPP        
 

1111    ----    Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado  Informe a cidade onde o programa será implementado      

UF: PE Município: Jaboatão dos Guararapes Habitantes: 644.620 
 

2222    ----    Identificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade ProponenteIdentificação da Entidade Proponente    

CNPJ da Entidade: 103776790001/96 

Endereço da Entidade: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA, 188 PIEDADE 

Complemento:  CEP: 54410-280 

DDD (Telefone): 81 34681078 

DDD (Fax):  

DDD (Cel): 81 91777662 

Dirigente:  
(Prefeito (a), Reitor (a)) 

ELIAS GOMES DA SILVA 

E-mail do dirigente: 
(Informe apenas um) 

gabinete-prefeito@pjg.com.br 

RG Dirigente: 953026 Órgão expedidor: SSP 

CPF Dirigente: 051.742.104-63 
 

3333    ––––    Responsável Técnico pelo ProjetoResponsável Técnico pelo ProjetoResponsável Técnico pelo ProjetoResponsável Técnico pelo Projeto    

Nome completo: SANDRA CRISTHIANNE DE FRANÇA CORREIA 

E-mail: 
(Informe apenas um) 

jgsannanne@yahoo.com.br 

Endereço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA,188 – PIEDADE 

Complemento:  CEP: 54410-280 

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE 

DDD (Telefone): 81 Telefone: 34681078 

DDD (Fax):  Fax:  

DDD (Cel): 81 Celular: 91777662 
 

4444    ----    Entidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle SocialEntidade de Controle Social    
Definir uma entidade, que será a responsável pelo acompanhamento das atividades do Projeto. A 
indicação da Entidade de Controle Social deve obedecer a vários critérios. Dessa forma é 
indispensável seguir as orientações que estão presentes nas Diretrizes. 

Entidade: Sindicato dos Servidores Municipais do Jaboatão dos Guararapes 

Endereço: Rua Manoel Madruga, 134 – Jaboatão Centro    

Complemento:  CEP: 54110-070 

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE 

DDD(Telefone): 81 Telefone: 34810340 

DDD(Fax):  Fax:  

DDD(Cel):  Celular:  



E-mail: 
(Informe apenas um) 

jaibatista@hotmail.com 

Dirigente/Representante: Davi José Matos 

Descreva qual a proposta 
de acompanhamento das 
ações do Programa pela 
Entidade de Controle 
Social: 

A Entidade de controle social articulada com a Secretaria Executiva de 
esporte lazer e Copa, fará acompanhamento das atividades e eventos 

do Programa, além de articular o debate das políticas públicas na área 
do Esporte e lazer no município.  

 

5555    ----    Histórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade ProponenteHistórico da Entidade Proponente  
Apresentar a entidade que será responsável pela implantação do PELC ou Vida Saudável informando 
aspectos relevantes: existência de Secretaria de Esporte ou área a fim, experiências em projetos 
sociais já executados ou em execução, destacando aqueles voltados para o esporte e o lazer de 

caráter comunitário. Informar caso haja experiência(s) com o PELC ou Vida SAudável.     

O município de Jaboatão dos Guararapes encontra-se num momento de crescimento no que se refere 
à política pública de esporte, tendo em vista que o município tem poucos espaços para a prática 
esportiva, a atual gestão tem buscado as reformas e construção de equipamentos esportivos. 
Dessa forma, estão sendo desenvolvidas ações e programas que tem continuidade, implicando na 

definição de um planejamento continuado. Além disso, adotamos um planejamento permitindo a 
intersetorialidade, isto é, as políticas que contemplem diferentes setores. 
O município de Jaboatão dos Guararapes vem passando por modificações significativas no âmbito do 
esporte e do lazer, institucionalmente contamos com a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer que 
vem construindo ações neste setor que mobilizam as comunidades para repensar suas práticas 

esportivas e de lazer. 
Destacamos ainda alguns de nossos projetos permanentes que nos ajudam e dão suporte para a 
ocupação dos espaços do município de Jaboatão dos Guararapes, tais como:  

 Projeto Montes Guararapes Esporte e Lazer (atende a 300 crianças e jovens, em atividades 
sistemáticas); 

a. Projeto Caminhar e Saúde (atende a 30 municípios); 

b. Projeto Viver Melhor na Boa Idade (130 idosos); 
c. Projeto Criança Ativa no Karatê (atende a 30 crianças); 
d. Projeto Vivendo Esporte (atende a 25 crianças); 
e. Projeto Força no Esporte (atende a 100 crianças). 
f. Copa Municipal de Futebol (150 equipes) 

g. Programa Segundo Tempo 
Por entender que todos estes projetos juntos não chegam a atender nem 10% de nossa população 
idosa, estamos nos propondo a implementar os núcleos do Programa Vida Saudável para ter um 
maior alcance. 

5.15.15.15.1    ––––    Convênios Anteriores. Convênios Anteriores. Convênios Anteriores. Convênios Anteriores.  Caso a entidade já tenha sido conveniada PELC ou Vida Saudável 

solicitamos um breve relato como foram as experiências antigas com o PELC ou Vida Saudável 
(Pontos positivos , dificuldades e impactos) 



A Entidade já teve convênios com o PELC? (X) SIM (     ) NÃO Quantos? 2 

Nº dos Convênios: 740630/2010 – 742418/2010 

Foram realizados os PELC PRONASCI E VIDA SAUDÁVEL. Como pontos positivos - avaliamos que 
possibilitar o acesso ao esporte recreativo e ao lazer em qualquer idade, trouxe para o município de 
Jaboatão dos Guararapes o fortalecimento dos grupos de integração social, articulando e estimulando 

os grupos de convivência. Criando uma nova perspectiva de políticas públicas do idoso no município. 
-Apesar das dificuldades dos espaços no município, as articulações para a realização das atividades 
tiveram uma característica de superação. 
Pontos Negativos – Pelo Projeto ser prioritariamente estruturado nos locais de vulnerabilidade social, 
no Convênio, tivemos problemas nos cadastros dos participantes, pois muitos não tinham interesse de 
se cadastrar por medo de serem entregues as autoridades locais. 

- Dificuldades de articulação municipal no andamento das questões burocráticas, foi outra questão de 
entraves nos convênios. 

 

6666    ----    Características da LocalidadeCaracterísticas da LocalidadeCaracterísticas da LocalidadeCaracterísticas da Localidade  

Fornecer breve descrição sobre a área geográfica em que o programa estará inserido: características 
demográficas, socioeconômicas, ambientais e culturais, IDH da população do município, considerar os 
dados do IBGE.    

O município do Jaboatão dos Guararapes está situado no litoral do Estado de Pernambuco. Tem 
extensão territorial de 258 quilômetros quadrados. Limita-se ao Norte com a capital pernambucana e o 

município de São Lourenço da Mata, ao Sul com o Cabo de Santo Agostinho, a Leste com o Oceano 
Atlântico e a Oeste com Moreno. Faz parte da Região Metropolitana do Recife (RMR).  
Jaboatão fica em uma posição estratégica, por estar situado entre o Porto de Suape, principal pólo de 
desenvolvimento do Estado, e o Recife. É cortado por importantes rodovias como as BR-101, BR-232 
e a PE-007 e conta com infra-estrutura metroviária. 

O clima é quente e úmido, com chuvas predominantes de outono – inverno. A temperatura média 
anual é de 28 graus centígrados. O perfil do relevo, do litoral para o interior, é composto por uma 
Planície Costeira formada por depósitos fluviais e marinhos onde havia a restinga e hoje recebe a 
expansão do mercado imobiliário.  
O litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, manguezais, restinga e a 
foz do Rio Jaboatão, que se lança diretamente no Oceano. Ao longo das praias há arrecifes aflorando 

e em alguns pontos se formam piscinas naturais, embora na maior parte da costa as formações sejam 
submersas.  
Criação da vila: Criação da vila: Criação da vila: Criação da vila: 21 de maio de 1873 (Lei Provincial nº 1.093) 
Aniversário da cidade:Aniversário da cidade:Aniversário da cidade:Aniversário da cidade: 4 de maio 
PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação (Censo IBGE – 2010): 644.620 

População estimada (2010)População estimada (2010)População estimada (2010)População estimada (2010): 678.346 
Área territorialÁrea territorialÁrea territorialÁrea territorial: 258,566km² 
Densidade demográfiDensidade demográfiDensidade demográfiDensidade demográfica: ca: ca: ca: 2.493,06hab/km²hab/km²hab/km²hab/km²     
Taxa anual de crescimento demográfico (2000/2007): 2%Taxa anual de crescimento demográfico (2000/2007): 2%Taxa anual de crescimento demográfico (2000/2007): 2%Taxa anual de crescimento demográfico (2000/2007): 2%    
Total de eleitoresTotal de eleitoresTotal de eleitoresTotal de eleitores: 388.928 



Receita estimada em 2009Receita estimada em 2009Receita estimada em 2009Receita estimada em 2009: R$ 584.084.000,00 
Despesa estimada para 2009Despesa estimada para 2009Despesa estimada para 2009Despesa estimada para 2009: R$ 584.084.000,00 
PIB per Capita (2006):PIB per Capita (2006):PIB per Capita (2006):PIB per Capita (2006): R$ 7.272 
IDH (2000):IDH (2000):IDH (2000):IDH (2000): 0,777 (5º mais alto de Pernambuco) 
IDEB Rede Pública(2009): 5º IDEB Rede Pública(2009): 5º IDEB Rede Pública(2009): 5º IDEB Rede Pública(2009): 5º ----    3,8        8º 8º 8º 8º ----        3,1    

Domicílios recenseadosDomicílios recenseadosDomicílios recenseadosDomicílios recenseados,215795,domicílios 
Área da unidade territorialÁrea da unidade territorialÁrea da unidade territorialÁrea da unidade territorial,258.566,Km² 
Eleitorado,Eleitorado,Eleitorado,Eleitorado,372803,Eleitores 
PIB per capita a preços correntes: PIB per capita a preços correntes: PIB per capita a preços correntes: PIB per capita a preços correntes: 9.419.74,Reais 
Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula ----    Ensino fundamental (2009Ensino fundamental (2009Ensino fundamental (2009Ensino fundamental (2009)))) 87.223 Matrículas 
Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula ----    Ensino médioEnsino médioEnsino médioEnsino médio (2009)(2009)(2009)(2009) 25.055 Matrículas 

Docentes Docentes Docentes Docentes ----    Ensino fundamentalEnsino fundamentalEnsino fundamentalEnsino fundamental (2009)(2009)(2009)(2009) 4.097  Docentes 
Docentes Docentes Docentes Docentes ----    Ensino médioEnsino médioEnsino médioEnsino médio (2009)(2009)(2009)(2009) 1.372 Docentes 
Estabelecimentos de Saúde SUS:Estabelecimentos de Saúde SUS:Estabelecimentos de Saúde SUS:Estabelecimentos de Saúde SUS:76,estabelecimentos 
Nascidos vivos Nascidos vivos Nascidos vivos Nascidos vivos ----        registrados registrados registrados registrados ----    lugarlugarlugarlugar    do registro: do registro: do registro: do registro: 7.385,pessoas 
Receitas orçamentárias realizadas Receitas orçamentárias realizadas Receitas orçamentárias realizadas Receitas orçamentárias realizadas ––––    Correntes: Correntes: Correntes: Correntes: 447.611.508,90Reais 

Despesas orçamentárias realizadas Despesas orçamentárias realizadas Despesas orçamentárias realizadas Despesas orçamentárias realizadas ––––    Correntes: Correntes: Correntes: Correntes: 371.514.800,00Reais 
Valor do Fundo de Participação dos Municípios Valor do Fundo de Participação dos Municípios Valor do Fundo de Participação dos Municípios Valor do Fundo de Participação dos Municípios ––––    FPMFPMFPMFPM: 55.890.176,30Reais 
Número de unidades locNúmero de unidades locNúmero de unidades locNúmero de unidades locaisaisaisais,7524,Unidades 
CVLI (1º semestre de 2010):CVLI (1º semestre de 2010):CVLI (1º semestre de 2010):CVLI (1º semestre de 2010): 191 casos 
 
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 

 

7777    ----    JustificativaJustificativaJustificativaJustificativa  
Refere-se ao convencimento da implementação de núcleos de esporte recreativo e lazer a serem 
pretendidos com a execução do projeto, que reverterá em benefícios tanto para o público como para a 

instituição como um todo. É necessário apresentar de modo claro a importância deste programa para 
a entidade, respondendo basicamente a questão “Por que planeja“Por que planeja“Por que planeja“Por que planeja----se este projese este projese este projese este projeto?”to?”to?”to?”    

Entendemos o esporte, lazer, e recreação hoje como um dos meios mais utilizados para comunicação, 
integração, desenvolvimento e educação, entre povos de diversas raças, costumes e etnias. Este 
projeto pretende possibilitar a realização de atividades esportivas e de lazer das sete regionais que 

compõem o município do Jaboatão dos Guararapes, contribuindo assim para a melhoria da qualidade 
de vida. Percebemos que qualquer que seja a política de um governo, a mesma deve contemplar a 
forma de manifestação mais saudável e prazerosa do ser humano, que é o direito e necessidade da 
prática de atividade física, seja de forma livre e organizada em busca de objetivos diferentes que 
somente ele próprio é capaz e tem liberdade de decidir. É importante destacar que, em decorrência 

das mudanças drásticas e adversas que os novos tempos e o sistema impõem, que muitas vezes nos 
entristecem, contrariam sólidos princípios adquiridos. A sociedade brasileira está cada vez mais se 
distanciando dos movimentos naturais do ser humano, até mesmo, pelo crescimento tecnológico e 
com isso perdendo a condição básica de ter uma vida sadia no prolongamento de sua existência. 
Entretanto, estas práticas corporais e o acesso aos bens culturais que expressam estão longe de 



serem universalizados em nossa sociedade. Presos a uma herança política, sociocultural e econômica 
de exclusão, grandes desafios se colocam ainda aos governos progressistas para o aprofundamento 
da democratização social, sem o que continuarão sendo negados à grande maioria da população 
brasileira os direitos básicos à educação, e à saúde, concomitantemente ao acesso aos bens 
culturais, para os quais concorrem de modo direto, a educação física, o esporte e o lazer. O município 

de Jaboatão dos Guararapes vem passando por modificações significativas no âmbito do esporte e do 
lazer, institucionalmente contamos com a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer que vem 
construindo ações neste setor que mobilizam as comunidades para repensar suas práticas esportivas 
e de lazer. Desta forma, estão sendo desenvolvidas ações e programas que tem continuidade, 
implicando na definição de um planejamento continuado. Além disso, adotamos um planejamento 
permitindo a intersetorialidade, isto é, as políticas que contemplem diferentes setores. Percebendo o 

esporte recreativo e de lazer como parte integrante da cidadania, onde a população aprende através 
da vivência esportiva e de lazer, valores éticos e morais, estimulando o respeito às diferenças, 
entendemos ser de fundamental importância para o desenvolvimento social do Município de Jaboatão 
dos Guararapes o PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL, em parceria com o MINISTERIO DOS ESPORTES 
vem possibilitar uma construção adequada para nossa população. Ao elaborar uma Proposta para o 

Projeto de Implantação e desenvolvimento de núcleo(s) de esporte recreativo e de lazer; deve-se levar 
em consideração a falta de conhecimento que a sociedade tem sobre as atividades esportivas e de 
lazer e criar mecanismos efetivos para divulgar e conscientizar a sociedade sobre as diversas formas 
de manifestações que o esporte apresenta. Na intenção de consolidar uma política pública voltada 
para o esporte recreativo e de lazer de qualidade a proposta de implementação do Programa VIDA 
SAUDÁVEL para o Município de Jaboatão dos Guararapes, sustentada nos fatos reais emanados da 

sociedade, tem o compromisso de propor ações de forma comprometida com a melhoria da qualidade 
de vida de nossa população. Enfatizando situações que privilegiem a solidariedade sobre a rivalidade, 
o coletivo sobre o individual, a autonomia sobre a submissão, a cooperação sobre a disputa, a 
distribuição sobre a apropriação, a abundância sobre a escassez, a confiança mútua sobre a suspeita, 
a descontração sobre a tensão, a perseverança sobre a desistência e, além de tudo, a vontade de 

continuar jogando em contraposição à pressa para terminar o jogo e configurar resultados. Portanto, a 
proposta deste Município para o Vida Saudável, terá em seu conteúdo a preocupação em fomentar a 
maior participação da sociedade em vulnerabilidade social nas oficinas sistemáticas a fim de 
requalificar as práticas e as ações desenvolvidas pelo programa. 

 

 
 
 
 

 
 

 

8888    ––––    Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazerObjetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazerObjetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazerObjetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer  
O objetivo geral é o alvo de maior abrangência, especificando com clareza o que se pretende atingir 
ao final da realização deste projeto, ou seja, o que se deseja alcançar. A formulação dos objetivos 
deve estar orientada para o resultado que se pretende chegar ao final do projeto. Respondendo à 
pergunta: “Para que?”.“Para que?”.“Para que?”.“Para que?”.    

Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao lazer e o esporte recreativo da população idosa por 
meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social, a qualidade de vida e o 
envelhecimento bem sucedido.  



 

 

9999    ––––    Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos Objetivos Específicos     
Os objetivos específicos são alvos concretos que se busca alcançar no âmbito do projeto. Portanto, 
cada objetivo específico deve ter uma clara correspondência com os resultados esperados. Os 
objetivos específicos respondem à pergunta: “O que o projeto deseja alcançar?”“O que o projeto deseja alcançar?”“O que o projeto deseja alcançar?”“O que o projeto deseja alcançar?”    

• Democratizar e ampliar a acessibilidade do esporte recreativo e do lazer a população do 
município do Jaboatão dos Guararapes, a partir dos 60 anos, promovendo o desenvolvimento 
social. 

• Oferecer condições objetivas para a prática de esporte recreativo e de lazer, a fim de 
(re)qualificar os espaços públicos estimulando a gestão participativa entre os atores locais 

direta e indiretamente envolvidos. 
• Capacitar e qualificar os profissionais envolvidos numa perspectiva transformadora para uma 

ação de emancipação humana.  
• Oportunizar experiências esportivas como forma de educação para a vida; 
• Favorecer o desenvolvimento do processo de elevação cultural e de construção da 

autoconsciência e auto gerenciamento dos participantes. 

• Contribuir para a educação da população atendida na direção do protagonismo, da 
autodeterminação. 

• Estimular a integração dos beneficiados em um grupo, visando à aproximação com toda a 
população. 

• Orientar entidades convenentes para estruturar e conduzir políticas públicas de lazer e de 

esporte para idosos 

• Instigar nos participantes a intergeracionalidade. 
• Estimular o desenvolvimento do potencial criativo e a descoberta de novas áreas de interesse 

por parte dos participantes, ampliando suas vivências. 
 

11110000----    Cadastro de Entidade Parceiras Cadastro de Entidade Parceiras Cadastro de Entidade Parceiras Cadastro de Entidade Parceiras (informar os parceiros existentes especificando sua relação e 
contribuição com o Programa)    

1 - Entidade: Faculdade Guararapes 

Responsável: Jorge Hidalgo 

Atribuições da entidade: 

- Utilização dos espaços físicos para a realização dos eventos, torneios, 
gincanas e/ou festivais. 
- Intercambio dos agentes do Programa com a Faculdade Guararapes, 
possibilitando a problematização das atividades desenvolvidas. 

DDD: 81 Telefone: 34615555 

E-mail:  

    

2 - Entidade: UFPE-NEFD (Núcleo de Educação Física e Desporto)  

Responsável: Professor Edilson Fernandes de Souza 

Atribuições da entidade: 
- Utilização dos espaços físicos para a realização dos eventos, torneios, 
gincanas e/ou festivais. 
- Intercambio dos monitores do Programa com a FG, possibilitando a 



problematização das atividades desenvolvidas. 

DDD: 81 Telefone: 21268000 

E-mail:  

    

3 - Entidade: Secretaria Executiva De Educação 

Responsável: Francisco Amorim 

Atribuições da entidade: 
- Utilização dos espaços Físicos; distribuição eventual de lanches para 
alguns pequenos eventos. 

DDD:  Telefone: 34693675 

E-mail:  
 
 
 
 
 

11111111    ----    Quadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do PleitoQuadro Resumo do Pleito    

Consulte a matriz de valores . Vide Diretrizes. 

Nº de 
Núcleos: 

10 

Valor 

solicitado: 
R$ 840.320,00 

Valor da 

contrapartida: 
R$ 67.225,60 

Total 

estimado: 
R$ 907.545,60 

Vigência: 22224444    mesesmesesmesesmeses    

Número de 
meses para 
estruturação 
necessária ao 

desenvolvimento 
do projeto: 

    04040404    

Número de 
meses para o 
efetivo 

atendimento: 

22220000    mesesmesesmesesmeses    

 
 

11112222    ----    Metas Metas Metas Metas ––––    Público AlvoPúblico AlvoPúblico AlvoPúblico Alvo    

(Descrever objetivamente o público-alvo que será beneficiado diretamente com as atividades 
oferecidas, conforme tipo de núcleo. Seguir as Diretrizes do PELC, constantes no sitio do ME - 
http://www.esporte.gov.br/snelis/esporteLazer/default.jsp) 

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 50 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 30 

Nº Adultos (acima de 25 anos): 50 

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 

sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 
50 

Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:Nº Total de Inscritos:    2000 
 

11113333    ----    Equipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de TrabalhoEquipe de Trabalho    

Visando atender a quantidade de núcleos. Vide orientações nas Diretrizes. 

Nº de Coordenadores 11 

Nº de Agentes Sociais 20 

Total de pessoas na equipe 31 
 

11114444    ––––    Processo Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso Seletivo e Forma de ContrataçãoProcesso Seletivo e Forma de Contratação    



Descreva como dar-se-a o processo seletivo, bem como a  forma de contratação, considerando as 
possibilidades da entidade em conformidade com as Diretrizes.  

Os processos seletivos da equipe técnica do PELC, os quais terão como premissas a quantidade, a 
qualificação e as atribuições contidas no Manual de Diretrizes do PELC, obedecerão aos seguintes 

critérios: 
1) Coordenador Pedagógico: Contratação temporária, através de Seleção Pública Simplificada.  
2) Coordenador de Núcleo: Contratação temporária, através de Seleção Pública Simplificada. 
3) Agente Social: Contratação temporária, através de Seleção Pública Simplificada.    

 
 

 
 
 
 
 
 

15151515    ––––    NúcleosNúcleosNúcleosNúcleos    
Nominar e descrever os dados de cada núcleo e subnúcleos que serão implantados. Esclarecemos 
que para cada núcleo previsto é possível implantar, no máximo, 02 sub-núcleos. É fundamental 
considerar as regiões menos favorecidas pela política pública local de esporte recreativo e de lazer. 

Vide as Diretrizes. 

1 – Nome do Núcleo:  
ACADEMIA DA CIDADE BARRA 
DE JANGADA 

Número de inscritos: 200 

Espaços que serão 
utilizados: 

Quadra Poliesportiva, Pista de Cooper, Área de Ginástica, Sala de 
Material, Banheiro. 

Endereço: Rua: Cruz Alta, s/n – Barra de Jangada  

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54470-270 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

2 – Nome do Núcleo:  ACADEMIA DE PRAZERES Número de inscritos: 200 
Espaços que serão utilizados: Quadra poliesportiva, pista de cooper, Banheiro, Salão 
Endereço: Estrada da Batalha, s/n – Prazeres 

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
CEP: 54315-010 

 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

3 – Nome do Núcleo:  CURADO I Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 
utilizados: 

Praça, Salas, Banheiro, Salão 

Endereço: Rua 15, s/n – Curado I 

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
CEP: 54240-150 

 



NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

4 – Nome do Núcleo:  
CENTRO POLIESPORTIVO DE 
MARCOS FREIRE 

Número de inscritos: 200 

Espaços que serão 
utilizados: 

Quadra poliesportiva, Sala, Vestiário 

Endereço: Avenida Barreto de Menezes, S/N, Conjunto Marcos Freire.  

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54360-160 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

5 – Nome do Núcleo:  
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 

PEIXOTO Número de inscritos: 200 

Espaços que serão 
utilizados: 

Praça, Banheiro, Quadra, Pista de Cooper 

Endereço: Av. General Manoel Rabelo, Socorro  

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54160-260 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

6 – Nome do Núcleo:  CAVALEIRO Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 
utilizados: 

Pátio, Banheiro Sala 

Endereço: Avenida Paes de Andrade, Cavaleiro 

Complemento: (Av. Agamenon Magalhães com Paes de Andrade) 

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54210-310 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

7 – Nome do Núcleo:  CURADO II Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 

utilizados: 
Praça, Banheiro, Sala 

Endereço: Rua Leonardo da Vince, s/n, Curado II 

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54220-000 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    



8 – Nome do Núcleo:  CAJUEIRO SECO Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 
utilizados: 

Praça, Banheiro 

Endereço: Nona Travessa Julio Maranhão, Cajueiro Seco 

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54325-622 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

9  – Nome do Núcleo:  CAMPO DO FLAMENGO Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 
utilizados: 

Campo, Sala, Vestiários, Pátio 

Endereço: Rua Campo do Flamengo, s/n – Jardim Jordão 

Complemento:  

Município/UF: 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
CEP: 54320-138 

 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    

10 – Nome do Núcleo:  BEIRA MAR Número de inscritos: 200 
Espaços que serão 
utilizados: 

Pátio, Banheiro 

Endereço: Rua Nossa Senhora do Loreto, s/n - Piedade 

Complemento: (Av. Beira Mar) 

Município/UF: 
Jaboatão dos 
Guararapes/PE 

CEP: 54420-200 
 

 
 

11116666    ----    Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    
1 1 1 1 ----    Atividades SistemáticasAtividades SistemáticasAtividades SistemáticasAtividades Sistemáticas    
Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    1111::::    ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ––––    BARRA DE JANGADABARRA DE JANGADABARRA DE JANGADABARRA DE JANGADA    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 

e Ginástica 

Caminhada 

orientada  

Xadrez 

Damas 

Volei 

Handebol 
Artesanato         

Vespertino 
Volei 

Handebol 
Xadrez 
Damas 

Caminhada 
Orientada 

Alongamento 
e Ginástica 

Formação 
em 

Serviço 
        

Noturno 
Caminhada  
Orientada 

Volei 
Handebol 

Alongamento 
e Ginástica 

Xadrez 
Damas 

Percussão         
 



Núcleo Núcleo Núcleo Núcleo 2222::::                                                                                                            ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ACADEMIA DA CIDADE ––––    PRAZERESPRAZERESPRAZERESPRAZERES    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Caminhada 

orientada 

Xadrez 

Damas 

Alongamento  

Ginástica 

Basquete 

Futebol 
Artesanato         

Vespertino 
Xadrez 

Damas 

Alongamento 

e Ginástica 

Basquete 

Futebol 

Caminhada 

orientada 

Formação 
em 

Serviço 
        

Noturno 
Alongamento 
e Ginástica 

Basquete 
Futebol 

Caminhada  
Orientada 

Xadrez 
Damas 

Percussão         
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    3333::::    CURADO ICURADO ICURADO ICURADO I    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábaSábaSábaSábadodododo    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 
e Ginástica 

Artesanato Percussão 
Dança 

Regional 
Futebol e 

Volei 
     

Vespertino 
Dança 

Regional 
Percussão Artesanato 

Alongamento 
e Ginástica 

Formação 
em 

Serviço 
     

Noturno Percussão 
Dança 

Regional 
Alongamento 
e Ginástica 

Artesanato 
Basquete 
Handebol 

     
 
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    4444::::    CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO POLIESPORTIVPOLIESPORTIVPOLIESPORTIVPOLIESPORTIVOOOO    DE MARCOS FREIREDE MARCOS FREIREDE MARCOS FREIREDE MARCOS FREIRE    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 
e Ginástica 

Futebol 
Volei 

Capoeira 
Jogos 

populares 
Artesanato         

Vespertino 
Futebol 

Volei 
Alongamento 
e Ginástica 

Jogos 
populares 

Capoeira 
Formação 

em 

Serviço 

        

Noturno Capoeira 
Jogos 

populares 
Alongamento 
e Ginástica 

Futebol 
Volei 

Percussão         
 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    5555::::    PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO  

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Handebol 
Basquete 

Caminhada 
orientada  

Alongamento 
e Ginástica 

Jogos 
Populares 

Artesanato         

Vespertino 
Alongamento 

e Ginástica 

Handebol 

Basquete 

Jogos 

Populares 

Caminhada 

Orientada 

Formação 
em 

Serviço 
        

Noturno 
Jogos 

Populares  
Alongamento 
e Ginástica 

Caminhada  
Orientada 

Handebol 
Basquete 

Percussão         
 



NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    6666::::    CAVALEIROCAVALEIROCAVALEIROCAVALEIRO 

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 

e Ginástica 

Handebol 

Basquete  
Percussão  Artesanato 

Caminhada 

Orientada 
        

Vespertino Percussão Artesanato 
Alongamento 
e Ginástica 

Handebol 
Basquete 

Formação 
em Serviço 

        

Noturno Artesanato Percussão 
Handebol 

Basquete 

Alongamento 

e Ginástica 
Capoeira         

 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    7777::::    CURADO IICURADO IICURADO IICURADO II    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 
e Ginástica 

Caminhada 
orientada  

Dança 
Futebol 

Handebol 
Artesanato         

Vespertino 
Caminhada 
orientada  

Alongamento 
e Ginástica 

Futebol 
Handebol 

Dança 

Formação 

em 
Serviço 

        

Noturno Dança 
Futebol 

Handebol 
Alongamento 
e Ginástica 

Caminhada  
Orientada 

Percussão         
 

NúclNúclNúclNúcleoeoeoeo    8888::::    CAJUEIRO SECOCAJUEIRO SECOCAJUEIRO SECOCAJUEIRO SECO 

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino Percussão Artesanato 
Alongamento 

e Ginástica 

Basquete 

Volei 

Caminhada 

Orientada 
  

4Vespertino Artesanato 
Basquete 

Volei 
Percussão 

Alongamento 
e Ginástica 

Formação 
em Serviço 

  

Noturno 
Alongamento 
e Ginástica 

Percussão 
Basquete 

Volei 
Artesanato Capoeira   

 

NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo    9999::::    CAMPO DO FLAMENGOCAMPO DO FLAMENGOCAMPO DO FLAMENGOCAMPO DO FLAMENGO 

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino 
Alongamento 
e Ginástica 

Jogos 
Populares 

Dança 
Futebol 

Handebol 
Caminhada 
Orientada 

        

Vespertino 
Jogos 

Populares 

Alongamento 

e Ginástica 

Futebol 

Handebol 
Dança 

Formação 

em Serviço 
        

Noturno 
Alongamento 
e Ginástica 

Futebol 
Handebol 

Jogos 
Populares 

Dança Capoeira         
 

Núcleo 10:Núcleo 10:Núcleo 10:Núcleo 10:    BEIRA MARBEIRA MARBEIRA MARBEIRA MAR    

TurnoTurnoTurnoTurno    SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SábadoSábadoSábadoSábado    DomingoDomingoDomingoDomingo    

Matutino Volei Jogos Alongamento Artesanato Capoeira         



Basquete Populares e Ginástica 

Vespertino Percussão 
Volei 

Basquete 
Artesanato 

Alongamento 
e Ginástica 

Formação 
em Serviço 

        

Noturno 
Jogos 

Populares  
Artesanato 

Alongamento 
e Ginástica 

Volei 
Basquete 

Caminhada 
Orientada 

        
 
 
 

11117777----    Ações de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos NúcleosAções de Funcionamento dos Núcleos    

2 2 2 2 ----    Atividades AssistemáticasAtividades AssistemáticasAtividades AssistemáticasAtividades Assistemáticas    
Vide as diretrizes para o preenchimento correto. 

Eventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de NúcleoEventos de Núcleo    

1 Evento: Palestra Estatuto do Idoso  
Descrição: discussão acerca do estatuto do 

idoso, direitos e deveres. 

2 Evento: Carnaval Saudável 
Descrição: atividade comemorativa vivenciando a 
cultura pernambucana 

3 Evento: Festival Circense 
Descrição: oficina de elementos circenses, 

fomentando equilíbrio e trabalhos manuais. 

4 Evento: Semana Literária 
Descrição: Construção e leitura de prosa e 
poesia. 

5 Evento: Festival das mães 
Descrição: Jantar dançante (nos embalos de 
sábado a noite) 

6 Evento: São João Vida Saudável 
Descrição: Mostra de dança do ciclo junino, 
comidas típicas, confecção de ornamentação. 

7 Evento: Caminhada da amizade 
Descrição: Caminhada pela localidade, onde 
cada participante trará um amigo. 

8 Evento: Dia dos Pais 
Descrição: Café da manhã comemorativo, com 
atividades recreativas. 

9 Evento: Torneio de Jogos Populares Descrição: Resgate das brincadeiras de infância. 

10 Evento: Gincana Solidária 
Descrição: Arrecadação e doação de brinquedos 
para instituições de crianças carentes. 

11 Evento: Festival afro-cultural 
Descrição: Atividades que valorizem e 
(re)signifiquem a cultura afro brasileira. 

12 Evento: Natal Saudável 
Descrição: Festa comemorativa, com 
apresentação de coral e danças natalinas. 

13 Evento: Dia da Saudade Descrição: Festa retro (anos 60-70-80). 

14 Evento: Dia do Esportista Descrição: Resgate cultural dos Esportes. 

15 Evento: Forrest Gump 
Descrição: Contação de histórias direcionado 
para os netos e netas dos participantes. 

16 Evento: Saúde em Foco 
Descrição: Palestra sobre saúde e sexualidade 
na boa idade. 

17 Evento: Aulão das Mães Descrição: Aulão de ginástica. 



18 Evento: Cine Boa Idade Descrição: Exposição de filmes de época. 

19 Evento: Gincana Coopera-Vovó 
Descrição: Atividades cooperativas onde os 
netinhos e netinhas deverão participar das 
atividades juntos com os avós. 

20 Evento: Expo-Retrô 
Descrição: exposição fotográfica e de vídeos de 
todo o Programa. 

    

Eventos Eventos Eventos Eventos SociaisSociaisSociaisSociais    

1 Evento: Festival dia da Mulher Descrição: Palestra a cerca da saúde da mulher. 

2 Evento: Gincana Ecológica 
Descrição: Oficina de arte com materiais 
recicláveis. 

3 Evento: Arrastão do Lazer Descrição: Oficinas de brinquedos cantados 

4 Evento: Jogos Integrativos Descrição: Jogos com a família dos participantes, 

5 Evento: Festival de Dança 
Descrição: Construção de coreografias e 
apresentação das mesmas para a comunidade 
local. 

6 Evento: Festival Cultural Esportivo 
Descrição: Jogos esportivos com os participantes 
e familiares. 

    

Eventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do ProgramaEventos do Programa    

1 
Evento: Lançamento do Programa Vida 
Saudável 

Descrição: Lançamento do programa com 

representantes das entidades, apresentações 
culturais e aulão de capoeira. 

2 Evento: Dia do Idoso 
Descrição: Alongamento, caminhada e aulão de 
ginástica. 

3 Evento: Encerramento do Programa 
Descrição: Mostra fotográfica e de vídeos de 
todos os núcleos, finalizando com um bailinho. 

 

11118888    ––––    InscInscInscInscrição dos participantesrição dos participantesrição dos participantesrição dos participantes    

Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas: 
metodologia utilizada, instrumentos aplicados e divulgação das inscrições. 

As inscrições dos participantes deverão acontecer no mês que precede o início das atividades 
sistemáticas, como também durante todos os meses previstos para a execução. Será feita através de 

ficha de inscrição produzida pelos coordenadores do programa. Cada núcleo será composto por, no 
mínimo 200 participantes onde as atividades serão desenvolvidas nos espaços físicos pré-determinados 
com os parceiros. Serão formadas turmas considerando todos os aspectos e fundamentos psicológicos 
e pedagógicos do desenvolvimento sócio-cognitivo-motor. Sendo cada turma constituída por um 
quantitativo mínimo de 15 e no máximo de 50 alunos. Caso a procura pelo projeto seja maior que o 
número de vagas, formaremos turmas maiores não ultrapassando os valores necessários para o bom 

funcionamento das atividades. Utilizaremos cartazes, faixas, banners, carro de som, bicicleta de som, 
rádios comunitárias, divulgação na comunidade, nas igrejas e nas associações. 

 



19191919    ----    Divulgação do ProgramaDivulgação do ProgramaDivulgação do ProgramaDivulgação do Programa    
Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do PELC 

Objetivando a socialização e/ou comunicação das ações desenvolvidas junto a cada núcleo utilizaremos 
diferentes formas de comunicação e linguagem para produzir alcance junto aos diferentes parceiros e 

aliados, líderes e formadores de opinião do Terceiro Setor, autoridades governamentais, público interno e 
sociedade em geral. Para tanto, as estratégias serão diversificadas, a saber: Carro e bicicleta de som 
circulando em bairros da cidade; folders; cartazes; faixas; rádio; internet. 

 
 

22220000    ––––    Sistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de FormaçãoSistema de Formação    
Detalhe abaixo como a entidade irá desenvolver a formação em serviço: metodologia utilizada, temáticas 
abordadas e instrumentos aplicados. Vide as Diretrizes. 

Módulo Introdutório I – Acontecerá no período que antecede o início das atividades sistemáticas, quatro 
meses antes da contratação efetiva, sendo um dos critérios para a mesma, com os agentes e 

coordenadores de núcleo pré-selecionados. Este módulo será desenvolvido por Formadores do PELC. A 
carga horária é de 24 horas. 

Módulo Introdutório II – Acontecerá  no 6º mês do início do convênio, no 2º mês de desenvolvimento das 
atividades. Sendo um dos critérios para os agentes e coordenadores de núcleo permanerecem no 
programa. Este módulo será desenvolvido por Formadores do PELC. A carga horária é de 24 horas. 

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia utilizada  e 
temáticas a serem abordadas) 
Entendendo ser fundamental ter um diálogo político pedagógico no processo de construção e realização 
das atividades faz-se necessários encontros permanentes semanais para que os agentes sociais 

planejem, sistematizem, discutam e aprofundem as vivências e dificuldades encontradas durante as 
atividades desenvolvidas. Metodologicamente serão utilizadas oficinas didáticas, palestras, seminários, 
entre outros. Abordando temáticas pertinentes ao esporte recreativo e ao lazer, qualidade de vida, de 
acordo com as oficinas executadas. A formação de aprofundamento poderá ser re-organizada de acordo 
com o planejamento participativo.  
Ocorrerão quinzenalmente encontros com todos os coordenadores do programa, para discussão a cerca 

das problemáticas encontradas, entrega de relatórios, avanços do núcleo, estratégias de mobilização, 
entre outros. E também discussão a cerca da parte pedagógica, construção dos eventos. A formação 
ocorrerá às sextas-feiras, de acordo com o previsto nas oficinas do núcleo. 

Módulo de Avaliação I – Deve ocorrer no 14º  mês do convênio. 

Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das atividades realizadas: relatos de experiências 
organizados pelos coordenadores e agentes; 
Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e grupo gestor; 
Definição de ações que objetivem potencializar os pontos fortes e minimizar os fracos; 
Revisão dos conteúdos abordados no Projeto a partir da necessidade dos agentes.  
Este módulo será desenvolvido por Formadores do PELC. A carga horária é de 16 horas. 

Módulo de Avaliação II – deve ocorrer no 24º mês do convênio. 
Planejamento de ação de impacto para encerramento do convênio; 
Aplicação de instrumento de avaliação: de resultado, processo e impacto; 



Construção coletiva da proposta de continuação da política pública; 
Este módulo será desenvolvido por Formadores do PELC. A carga horária é de 16 horas. 

 
 
 

22221111    ––––    Acompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento do Projeto pela entidade proponenteAcompanhamento do Projeto pela entidade proponente  

Descreva como a entidade acompanhará a execução do projeto, informando a rotina, metodologia e os 
instrumentos aplicados junto a equipe contratada e aos participantes. 

Na busca da qualidade social de vida através de práticas no campo do esporte e lazer, todo trabalho será 
avaliado através de reflexões crítico/coletivas, avaliando a ação individual e coletiva dos envolvidos, com 

relação à responsabilidade em assumir e cumprir as deliberações tomadas e definidas nos objetivos e 
procedimentos metodológicos de cada núcleo, bem como o alcance, domínio e profundidade dos 
conteúdos tematizados e as atitudes responsáveis baseadas em comportamentos crítico-reflexivos e 
fundamentados de acordo com os estudos e valores relacionados com todo processo vivido. Durante o 
desenvolvimento de cada núcleo serão realizadas verificações tomando como fonte as visitas aos núcleos, 
entrevistas com os participantes, reuniões periódicas com a comunidade e um protocolo a ser preenchido 

das práticas corporais vivenciadas pelos participantes, bem como entrega de relatórios mensais, ficha de 
cadastro, e folha de freqüência dos participantes. 

 
 

22222222    ––––    MunicipalizaçãoMunicipalizaçãoMunicipalizaçãoMunicipalização 

Após o período de execução, descreva a proposta da entidade se há previsão de continuidade das 
atividades pela mesma, sem uso de recursos do ME. Vide as Diretrizes. 

O desafio que se coloca é a superação da realização de, no término do período de convênio, haver 
continuidade das atividades desenvolvidas nos núcleos. Contudo a Secretaria Executiva de Esporte, Lazer 
e Copa  entende ser o Programa Vida Saudável, um projeto significativo e de alcance as comunidades em 

maior situação de risco e vulnerabilidade, sendo assim de fundamental importância sua continuidade, no 
entanto, a Secretaria é uma instituição muito recente que ainda está “engatinhando” no processo de poder 
disponibilizar tantos recursos para o desenvolvimento de atividades desta amplitude, o compromisso 
estabelecido é construir caminhos para que estas respostas possam ser cada vez próximas da nossa 
realidade. Vale ressaltar que o Ministério do Esporte, a partir de seus incentivos e estímulos, está 

contribuindo para que Jaboatão dos Guararapes possa caminhar sozinho no tocante ao desenvolvimento 
de ações sistemáticas no âmbito do esporte e do lazer. 

 


