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Agnelo destaca baixo custo do Programa Segundo Tempo 

 02/12/2003, 19:43

 

Brasília, 02/12/2003 (Ascom) - “Para cada quadra e campo no país é preciso haver uma 

escolinha”. Essa foi a meta traçada pelo ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, durante 

palestra, na V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

acontece em Brasília. 

Agnelo apresentou aos participantes da Conferência o Programa Segundo Tempo, que 

por meio de parcerias com escolas, entidades civis e organizações não governamentais, 

atende hoje mais de 500 mil estudantes no contra-turno escolar com prática esportiva, 

reforço pedagógico e alimentação. 

Ele destacou o baixo custo do programa que anualmente gasta R$ 250,00 por criança. 

“Basta comparar o quanto custa manter um preso por mês, para ver que esse programa 

tem um custo muito reduzido”, disse. 

Na palestra, no auditório do Colégio Militar, Agnelo ainda se declarou contrário à proposta 

de redução da maioridade penal no país, de 18 para 16 anos, e disse que ao invés dessa 

solução é preciso aumentar os investimentos na inclusão social, em áreas como o 

esporte. O ministro também assinou um convênio com a Secretaria Nacional dos Direitos 

Humanos, que prevê a execução de projetos esportivos voltados para recuperação de 

menores infratores. A criação de uma ouvidoria no Ministério do Esporte e a 

concretização de uma política nacional esportiva também foram temas tratados no 

encontro. 

 

André Diniz  
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UnB faz parceira com o Ministério do Esporte para treinar monitores do Segundo 

Tempo 

16/12/2003, 16:21  

 

Brasília, 16/12/2003 (Ascom/ME) – A Universidade de Brasília vai capacitar e treinar 

instrutores para o programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, que é executado 

em escolas públicas. Contrato nesse sentido será assinado na quarta-feira (17), pelo 

ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, e o reitor da Universidade de Brasília (UnB), Lauro 

Morhy. 

A medida representa um importante avanço no programa do Ministério do Esporte que 

tem o objetivo de criar uma estrutura nas escolas públicas para manter o estudante na 

instituição em tempo integral, desenvolvendo atividades esportivas, culturais e 

pedagógicas. O evento será realizado às 9h30, no auditório da Reitoria da UnB. 

O Programa Segundo Tempo está em funcionamento desde agosto e atende atualmente 

400 mil crianças e jovens de 7 a 17 anos. Para 2004 esse número deve dobrar, exigindo a 

ampliação e qualificação dos instrutores e monitores que atendem as crianças. 

Os docentes da UnB serão responsáveis por ministrar aulas de especialização para 

professores de todo o país. Os instrutores terão a função de dar aulas de educação física 

e oferecer auxílio pedagógico para os alunos de escolas públicas beneficiados pelo 

Segundo Tempo. A expectativa é treinar onze mil professores no próximo ano. 

O Segundo Tempo, em parceria com o Ministério da Educação, oferece capacitação de 

professores e monitores de educação física, implantação de infra-estrutura esportiva nas 

escolas públicas, além de distribuição de material esportivo às escolas. Os alunos ainda 

recebem merenda escolar para permanecerem na escola praticando esportes. O 

programa funciona em escolas públicas de ensino fundamental com mais de 500 alunos e 

localizadas em municípios com mais de 200 mil habitantes. 

 

Aída Carla  
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