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RELATÓRIO DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO I 
 
I - IDENTIFICAÇÃO: 

FORMADOR: ENEIDA FEIX 

ENTIDADE:   
Prefeitura Municipal de São João Batista 

MUNICÍPIO:                                                                                São João Batista 

UF: Santa Catarina 

NÚMERO DO CONVÊNIO: 737547/ 2010 

PROJETO: (X) PELC TODAS AS IDADES 

(  ) PELC VIDA SAUDÁVEL 

(  ) PELC PRONASCI 

CONSIDERAÇÕES: __________________________________________ 

(INDÍGENA, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS, PRESÍDIOS, ETC.) 

 

- MÓDULO:  

 

(  ) INTRODUTÓRIO  

(  )AVALIAÇÃO I 

(X) AVALIAÇÃO II 

PERÍODO:  De 13 a 14 de abril de 2012 

LOCAL: Ginásio da FUBE - Fundação Batistense de Esportes 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 09 

REPRESENTANTES DA 

ENTIDADE DE CONTROLE 

SOCIAL: 

 

NOME DA ENTIDADE: Ass. Batistense de Veteranos 

NOME(s) do(s) REPRESENTANTE(S): Círia Zunino 

 
 
 
 
 



Outros (mencionar quantos e qual o vínculo): 04 autoridades na Solenidade de Abertura do 

Módulo de Avaliação II no evento “PELC no PALCO” 

Círia Zunino - Representante da entidade de Controle social, assessora de imprensa 

do município, radialista. 

Sergio Roberto Machado – Diretor da FUBE – coordenador geral do PELC 

Elias Germano Mafeçoli Junior -Vice –Prefeito 

 Aderbal Manoel Santos – Prefeito  

Público em geral e familiares das crianças e jovens do PELC 

 
 

 
                                               
II - ASPECTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 
Faça uma análise crítica do que foi desenvolvido na formação apresentando as 
peculiaridades dos temas desenvolvidos e do grupo participante. Justifique possíveis 
modificações realizadas no processo e destaque os aspectos considerados relevantes. 
 

• Programação (Fazer uma análise da programação proposta, justificando a sua 
importância para o grupo). 

A programação ocorreu conforme o planejamento prévio, viajei na véspera do 
curso, à noite, na quinta - feira! Fui recepcionada por 1 agente no aeroporto de 
Florianópolis, a prof. Natacha e seu esposo, que, com muita gentileza, me 
levaram para jantar e depois viajamos para São João para descansar  no hotel. 
A proposta da avaliação II foi visitar os núcleos em atividade, fazer reunião 
com a coordenação, rever alguns conceitos de lazer, inclusão, esporte, 
planejamento, monitoramento e avaliação, além de ouvir e ver apresentação 
dos trabalhos realizados pelos agentes nas oficinas e eventos realizados no 
PELC. 
 
 

        
 

• Conteúdos teórico-práticos desenvolvidos (A programação proposta foi 
integralmente desenvolvida?). Por quê? Quais conteúdos foram mais relevantes no 
módulo? A programação proposta foi integralmente desenvolvida, a 
apresentação dos trabalhos dos agentes a tarde, e o ponto alto foi o evento na 
noite de sexta-feira: “PELC no PALCO”, que emocionou todo o público 
presente no Centro Cultural, lotado com os pais e  amigos para prestigiar seus 
filhos com o trabalho desenvolvido dos agentes na dança, teatro, e taekwondo! 
Não houve a reunião com o controle social, mas existe um trabalho 
sincronizado e acompanhado pela instituição, que a noite estava representada 
pela a Sra. Círia, que foi a “mestre cerimônia” da festa. 
 



      
 
 

 
 
                                                              Abertura 
 

                            
                       Dança meninas                                     entrada dos meninos... 
 
 

                  
                         Taekwondo                                                                     teatro 
 
 



 
• Metodologias e estratégias didático-metodológicas utilizadas: 

 
A metodologia trabalhada foi explanação teórica com slides; apresentação de filme “O 
Jarro” e do “curta” de animação, “Vida Maria”, com posterior debate; trabalho em 
grupo com a dinâmica da linha do tempo, desenvolvendo  a montagem em papel 
pardo, e posterior apresentação do grupo. A apresentação dos trabalhos e os eventos 
desenvolvidos realizados pelo PELC , além de depoimentos dos agentes e reunião com 
a coordenação do PELC.  
Foi feita a visita técnica, na sexta-feira pela manhã no Núcleo e um sub-núcleo. Pude 
verificar o trabalho dos agentes dando aulas de taekwondo, vôlei para os pequenos, e 
a caminhada orientada para adultos, com atividades tanto dentro do ginásio, como na 
pista do “Manecão”.  
No sub-núcleo da Escola Catarina Deschamps, no Bairro Cardoso, foi assistida a 
oficina de tênis de mesa e também colhido o depoimento da diretora a respeito do 
trabalho do PELC, que relatou a sua importância para aquela comunidade! Fiquei 
muito feliz de ver os participantes do Programa, com uniforme adequado, utilização 
do tatame, bem como a relação afetiva entre agentes e alunos. Os depoimentos da 
comunidade foram bem positivos em relação ao PELC Batistense.  
O seminário de estudo de pequenos textos sobre avaliação gerou um debate e reflexão 
sobre o processo vivido de encerramento do Programa. O ‘dialogo’ foi com os autores 
Moacyr Gadótti in: Pedro Demo; Maria Virginia Ramos in Nelson Marcelino; Ana 
Maria Saul in: Elizabeth Melo Rico; Patrícia Zingoni M. Morais. 
A possibilidade de continuidade gerou a construção de novas propostas para o PELC 
e de melhoramentos do que já foi feito.  
 
 
 
                

• Material didático (fazer uma breve descrição, analisando criticamente a qualidade 
do material trabalhado) 
O material didático do curso foi muito bom, tudo que solicitei estava             
providenciado, e a sala do FUBE é excelente, além dos lanches e almoços que 
foram de muita qualidade.  
 
 

 
 



• Bibliografia utilizada (Avaliar a pertinência e contribuição dos textos selecionados 
para o grupo participante deste módulo de formação) 
A bibliografia utilizada foram Zingone, Marcellino, Rico e Gadótti para estudo 
de textos sobre avaliação.  
 

• Relação professor-alunos (Apontar como e a partir de quais princípios este vínculo 
foi estabelecido, indicando aspectos importantes neste âmbito) 
A relação entre professor e aluno foi de cordialidade, atenção, interesse nos 
debates, e contribuição coletiva durante o desenvolvimento do curso. 
Princípios de interação, amizade, autocrítica, cooperação, pontualidade 
assiduidade e motivação pelo Programa! 
 
 

• Participação de agentes sociais  
Fiquei satisfeita com o grupo, se mostrou unido, apenas com preocupação em 
função da continuidade do PELC, e o desenvolvimento do trabalho já 
reconhecido pela comunidade em São João. A ação educadora do programa, 
bem como a postura de agentes de ajudar na transformação da sociedade de 
São João, como meio de inclusão e desenvolvimento de potencialidades das 
crianças, dos jovens e adultos, é um desafio do o município para manter o 
Programa com verbas próprias, ou entrar em novo edital.  
A ação do PELC na cidade já começou a se tornar imprescindível na 
comunidade! Existe uma demanda bem importante ao trabalho dos agentes 
que atuam com o princípio da intersetorialidade em eventos da cidade, como 
semana da pátria, festas, e eventos esportivos levando o nome do PELC e 
participando com os alunos em demonstrações de teatro, lutas e dança! 
Cabe ao Poder local continuar a investir nestas políticas públicas de esporte e 
lazer para a cidade! 

 
 

• Avaliação (Estratégias adotadas e resultados encontrados) 
A avaliação foi feita por observações do formador, durante todo o curso, e 
também por meio de depoimentos da comunidade envolvida no programa, 
além de instrumento por escrito, que foi tabulado, e encaminho em anexo. Foi 
realizado uma roda de sentimentos, com manifestações orais do grupo, a 
respeito do curso no encerramento final, e a dinâmica do “pára-quedas”, que 
gerou muita emoção!!!  

 

 
 



 
III – OUTROS ASPECTOS 
 

• Parecer a respeito da entidade (capacidade de organização e mobilização, 
envolvimento na formação em si, conhecimento sobre o Programa, etc.) 

Conforme me manifestei no Módulo Introdutório, o Módulo de Avaliação I, a 
Entidade se manteve com muita qualidade. Mantenho a mesma impressão a 
respeito do coordenador técnico, Sergio Machado  que continuou muito bom, 
organizado, competente, com disciplina, cordialidade, responsabilidade e 
seriedade com o programa! É muito bom trabalhar assim, com estrutura e 
domínio do PELC, por parte da Entidade.  

• Infra-estrutura: espaços e equipamentos (Indicar aspectos mais significativos) 
A infra-estrutura se manteve excelente, com todo apoio técnico necessário para 
desenvolver o trabalho. 
 

• Encaminhamentos discutidos e definidos no decorrer da formação para a 
continuidade do trabalho. 

Os encaminhamentos foram a  proposta de continuidade do PELC, como forma 
de manter o trabalho já aprovado pela comunidade! É um momento político 
delicado, com eleições, e o futuro do município está ainda nas urnas, cabendo aos 
agentes e coordenadores incentivar os políticos a implantar programas de 
governos que tenham olhar para o ESPOTE e LAZER na cidade. 
  
 

 
 
 
 
 
 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Fiquei satisfeita com o trabalho desenvolvido do PELC. Foram cumpridas as 
metas, as oficinas propostas no projeto básico estão acontecendo, os agentes 
estão trabalhando com seriedade, a coordenação geral da Nayame esteve 



adequada, o grupo é unido e disposto a desenvolver o trabalho. O coordenador 
técnico “Serginho” esteve muito presente no programa, está sempre 
possibilitando a melhoria das ações e envolvendo a Prefeitura nas atividades do 
PELC de São João Batista!  
O prestígio da presença das autoridades junto a “Abertura Festiva do Módulo 
de Avaliação II”, na sexta a noite, foi relevante. A fala do Prefeito Aderbal foi 
entusiasmada, enaltecendo o PELC para o desenvolvimento da qualidade de 
vida da cidade.   
Constatei que pude ajudar a construir propostas de Lazer e Esporte para São 
João, através das 03 formações realizadas, com conteúdos teóricos e práticos, 
que desafiaram os agentes a desenvolver o trabalho do PELC, sempre numa 
postura de reflexão e melhoria das ações pedagógicas e das relações com a 
comunidade envolvida. 

 
Missão cumprida! 

 
 

 
 

 
 
 
 

Eneida Feix 
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