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MÓDULO INTRODUTÓRIO 

 

 

 

 

Nome do Formador: Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo 

UF: DF 

Nome da Entidade: Associação Pequenos Passos 

Nº. do Convênio: 750630/2010 

Projeto Vida Saudável 

Módulo Introdutório 

Data da formação: 20/07/2011 a 23/07/2011  

Local: Centro de Convivência do Idoso Quadra 2 área especial 2 

Total de participantes: 7 

Número de agentes sociais: 3 

Número de pessoas da entidade convenente: 3 

Representantes da entidade de controle social: 1 

Outros: 0 

 

Objetivos do Módulo Introdutório 

 

 Conhecer e refletir sobre a realidade local (comunidade, cidade, região); 

 apresentar os princípios, diretrizes, objetivos e operacionalização do PELC aos agentes 

envolvidos; 

 realizar dinâmicas de apresentação dos agentes; 

 socializar o projeto básico aprovado pelo ministério; 

 planejar as ações sistemáticas e assistemáticas do convênio; 

 oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos da concepção e das características fundantes do 

programa para a sua efetivação, bem como os instrumentos e possibilidades didático-

metodológicas; 

 destacar os princípios para o planejamento participativo com vistas a subsidiar a construção do 

projeto político pedagógico do PELC local. 

 

Quarta - feira, dia 20 de julho de 2011 

8h30 - Reunião com os coordenadores e agentes sociais– 1 ª Oficina Temática: Diagnóstico 

Tema: Conhecimento da realidade dos agentes sociais e dos núcleos, sobre as atividades 

sistemáticas e assistemáticas e sobre os espaços e equipamentos de lazer da comunidade, tendo 

como base conceitos e relações que envolvem o esporte e o lazer. 

10h – Intervalo 

10h15 – Visita aos espaços / núcleos do PSV: para conhecer e refletir sobre a realidade local. 

12h30 - Lanche 

14h Oficina de Abertura “Programa Vida Saudável/PELC”  

(apresentação do vídeo institucional do PELC) 

16h15 “O Programa Vida Saudável/PELC no contexto das políticas sociais” 

Contextualizar as especificidades do PVS/PELC na constituição das cidades, considerando o 

esporte e lazer como direitos sociais e dever do Estado. 

 



17h30 - Encerramento do dia 

 

 

Quinta- feira, dia 20 de maio de 2010 

8h00 - Café Cultural 

8h30 –2ª Oficina Temática: Lazer e práticas corporais 1: Prática pedagógica e repertório de 

práticas corporais para o idoso – com reflexões sobre o planejamento, execução e avaliação das 

intervenções educativas, considerando o planejamento participativo e a reflexão sobre o trabalho 

pedagógico. 

12h30 Almoço 

14h00 Oficina Temática: Organização do Trabalho Pedagógico: Apresentar e debater acerca das 

dimensões do trabalho pedagógico no âmbito do lazer, tais como o planejamento participativo, a 

mobilização da comunidade, relações entre as atividades sistemáticas e assistemáticas (ênfase nas 

atividades assistemáticas), 

Formação continuada e avaliação. 

18h00 –  Encerramento do dia 

 

Sexta-feira, dia 21 de maio de 2010 

8h00 - Café Cultural 

8h30 – 3 ª Oficina Temática: Lazer, diversidade e envelhecimento 

Esta oficina tem como foco central a problematização da temática diversidade e sua relação direta 

com o lazer na sociedade contemporânea no contexto do processo de envelhecimento do ser 

humano. 

10h30 Intervalo 

10h45 Cine PELC/Vida saudável: exibição de curtas-metragens, seguido de problematização 

acerca dos princípios, diretrizes e objetivos do PELC/Vida Saúdavel 

12h30 – Almoço 

14h00 – 4ª Oficina Temática: saúde e lazer do idoso: Esta oficina trata o contexto do acesso ao 

idoso aos direitos sociais, mais especificamente o lazer e a saúde. Conhecendo os aspectos 

fisiológicos, bem como  suas relações com os aspectos culturais, políticos e sociais em relação ao 

idoso. 

16h15 – Intervalo  

16h30 – Apresentação do filme: Iris – O filme trata da história entre a novelista e filósofa Iris 

Murdoch e seu marido, o professor John Bayley, contada em duas épocas distintas: na juventude, 

quando se conheceram, e na velhice, quando Iris sofre do mal de Alzheimer. Será realizado uma 

reflexão sobre o filme contextualizando com realidade social  

18h00 –  Encerramento do dia 

 



Sábado, dia 22 de maio de 2010 

8h - Café Cultural 

8h30 – 6ª Oficina Temática: Prática Pedagógica  

Planejamento, objetivos, metodologias, avaliações de intervenções críticas de acordo com os 

princípios, diretrizes do PELC. 

12h30 – Almoço 

14h –7ª Oficina Temática: Lazer e práticas corporais 2: Prática pedagógica e repertório de 

práticas corporais para o idoso - com reflexões sobre o Planejamento, execução e avaliação das 

intervenções educativas, considerando o planejamento participativo e a reflexão sobre o trabalho 

pedagógico. 

15h45 - Intervalo 

 16h- Grupo de Trabalho Temático: Avaliação – refletir  e construir instrumentos de  avaliação 

formativa e processual. 

17h30 – Mesa de Avaliação 

 Representante da SNDEL – Ministério do Esporte 

 Representante da entidade 

 Representante do Coletivo de Formação – Pedro Osmar Figueiredo 

 

18h Encerramento do Seminário 

 


