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Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC 

 

Módulo de Avaliação I e II 

 

Nome do Formadoras: Sheylazarth Ribeiro, Renata Bergo 

UF: MT 

Nome da Entidade: UNDIME 

Nº. do Convênio: --- 

Projeto: PELC para todas as idades 

Módulo: Avaliação II 

Data da formação: 03 e 04 de setembro de 2011 

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso em Cuiabá - MT 

Total de participantes: 95 participantes 

 

CONTEÚDO 

1. Avaliação 

2. Convergências e divergências dos conhecimentos básicos: conceitos de esporte, 

cultura e lazer. 

3. Limites e avanços: PELC. 

4. Limites e avanços para operacionalização do programa – gestão. 

5. Qualidade social e política social.  

6. Relatório  

 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 Possibilitar a apresentação das experiências de cada núcleo, a reflexão e o debate 

sobre o processo de planejamento, execução e avaliação das ações de esporte e 

lazer, como uma forma de avaliar os limites e os avanços das políticas públicas 

desenvolvidas. 

 Apresentação dos eventos desenvolvidos em núcleos de Mato Grosso e avaliá-

los numa perspectiva de trazer à reflexão aspectos teórico-práticos sobre o lazer 

desenvolvidos durante o Módulo Introdutório e o Módulo de aprofundamento 

(Formação em serviço). 

 Apresentar e estimular a reflexão sobre algumas dimensões teóricas do processo 

de avaliação. 

 Organizar diferentes ações avaliativas (oficinas, reuniões) com os diversos 

sujeitos envolvidos no PELC, (parceiros, agentes sociais de esporte e lazer, 

gestores, público participante dos núcleos, etc), assim como aplicar instrumentos 



avaliativos, a fim de avaliar o PELC e pensar alternativas para que seja dada 

seqüência a essa política pública de esporte e lazer. 

 Construção coletiva, a partir de todos os dados levantados junto aos diferentes 

sujeitos da cidade envolvidos com o PELC, de uma proposta de continuação 

dessa política pública.  

 

ORIENTAÇÕES PARA A CONVENIADA 

 

1 – Na impossibilidade de visitar os locais de funcionamento das atividades, solicitar 

para cada núcleo uma apresentação em slides, com vídeos, fotos, depoimentos de 

atendidos, atividades desenvolvidas (relato de experiências - a importância do PELC no 

meu município e ou comunidade -, com registro fotográfico, e apresentação em Power 

Point de forma bem criativa e artistica. Lembrando que cada núcleo terá 15 min. para 

exposição); 

2– Solicitar da coordenação geral uma apresentação que relate o acompanhamento dos 

núcleos, os objetivos do projeto básico e o alcance dos mesmos ou não, bem como fotos 

dos eventos desenvolvidos de forma a trazer uma panorama geral do PELC 

desenvolvido pela entidade. 

3 – Solicitar a presença da entidade de controle social para participação na formação e 

apresentação de um relato de seu acompanhamento do convênio; 

4 – Convidar um representante da Coordenação Nacional do Programa – SNDEL para 

uma reunião institucional. 

5 – Construir crachás para todos os participantes. Junto aos crachás entregar 3 cartões 

(como de futebol) (1 amarelo, 1 verde e 1 vermelho) 

6 – Entregar uma cópia da programação para cada participante do evento. 

 

Sábado, 3 de setembro de 2011 – matutino (10 às 12h e 30)  

 

Momento 1 (10 às 12:30) – Abertura do Primeiro Módulo de Avaliação  

- Abertura Cultural 

- Mesa de abertura 

- Apresentação dos vídeos do Pelc  

Atividade 1 – Dinâmica da Avaliação (SIM ou NÃO) 

 

Almoço 

 

Sábado, 3 de setembro de 2011 – vespertino (14 às 19h e 30)  

 

Momento 2 (14 às 17) – Voz dos agentes. Cada núcleo deverá apresentar, de forma 

criativa e artística, um resumo dos eventos e oficinas. Baseado no plano de trabalho e 

nas diretrizes do PELC levantar os pontos positivos e os limites das ações no núcleo e o 

que tem feito, ou fez, para superar. Dividir em 2 grupos (será necessário 2 espaços com 

data show, som e computador) 

 



17 h. Lanche. 

17:15 – continuidade da Voz dos agentes. 

 

18h – Avaliação das apresentações  

19h – Aulão de dança (Cristiano) e finalização do dia. 

 

 

 

Domingo, 04 de setembro de 2011 – matutino (08 às 12:30h)  

 

Momento 3 – Apresentação cultural 

 

 Varal ( pontos positivos, limites e ações de superação) 

 Dinâmica do Cartão 

 Debate (O caráter do debate também deve ser avaliativo, no sentido de ao apontar 

problemas pensar em soluções, em caminhos para superá-los). 

 Síntese geral 

 

Momento 4 –  

 

 UNDIME, controle social conversa sobre a efetividade desta política pública no MT. 

 Avaliação do PELC nas cidades (apresentação por parte da coordenação geral e 

relato da entidade de controle social); 

 Como dar continuidade a essa Política Pública? Construção de um roteiro de 

possibilidades e/ou de um cronograma de ações nos núcleos. 

 

Domingo, 04 de setembro de 2011 – VESPERTINO (14 às 17:30h) 

 

Momento 5 (14 às 15h) – A despedida 

 Apresentação da primeira síntese avaliativa a partir de todo o trabalho da semana 

desenvolvido junto aos agentes sociais de esporte e lazer, com a comunidade e com os 

parceiros. 

 

 Avaliação do Módulo de Avaliação  

 Preenchimento do questionário avaliativo pelos participantes 

 Dinâmica do Bombom. 

 Texto da Pipoca 

 

Momento 6 (15 às 17: 30) – Furdunço de despedida e entrega de certificados. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 



 Papel 40 kg 

 Papel cartão colorido (verde, amarelo e vermelho) para fazer os cartões que serão 

entregues aos participantes no inicio. 

 17 Cartolinas 

 17 Pinceis atômico (preto, azul e vermelho). 

 Cola 

 Fita gomada 

 Material de recreação ( tinta guache, pincel) 

 10 caixas de bombons. 

 Kit para todos os participantes: Caneta, crachá, cartões verde, amarelo e vermelho 

 Programação para os coordenadores. 

 Cópia da avaliação para todos os participantes e certificado para todos os 

participantes. 

 

 Materiais: 2Som, DVD, 2projetor (data show),2 microfones e 2 computadores. 

 

 Espaço físico: auditório AMPLO com cadeiras, espaço aberto para dinâmicas e 

confraternização e salas. Nos momentos de domingo à tarde e sábado à tarde (até as 

19:30) serão necessários duas salas ambas com data show, som e computador. 

 

 

Obs: Por favor, qualquer dúvida nos comunique. Os textos e fichas avaliativas serão 

enviados nos próximos dias. 

 

 


