PROPOSTA MÓDULO DE AVALIAÇÃO – CAMPO GRANDE/MS.

Período: 30 de Setembro e 01 de Outubro de 2010.
Carga Horária: 16 horas.
Formador: Rodrigo Terra.
Entidade: FUNESP – Campo Grande/MS.
CONTEÚDO:
1. Avaliação
2. Convergências e divergências dos conhecimentos básicos: conceitos
de esporte, cultura e lazer.
3. Limites e avanços: PPDs e ressignificação dos espaços.
4. Limites e avanços para operacionalização do programa – gestão.
5. Planejamento participativo e continuidade.
6. Qualidade social e política social.
7. Relatório final.
1o MOMENTO – Manhã dia 30/09
- Abertura do Módulo de Avaliação;
- Apresentação da Proposta de Programação da Formação;
- Rodada de Apresentação;
- Apresentação do Filme do PELC;
-Identificação e Apresentação da Realidade dos Núcleos – cada núcleo
apresentará para todo o grupo um relato do trabalho realizado utilizando
fotos, vídeos etc. Utilizar o seguinte roteiro:
- Histórico do núcleo;
- Conteúdos trabalhados;
- Descrição das atividades sistemáticas e assistemáticas;
- Espaços/ recursos/ faixas etárias;
- Presença de PPDs;
- Metodologia do trabalho realizado;
- Sobre os impactos na comunidade.

2o MOMENTO – Tarde dia 30/09
- Visita aos núcleos para conhecer as oficinas realizadas;
- Reunião com algumas lideranças dos núcleos
desenvolvimento do Programa em cada núcleo.
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3o MOMENTO – Manhã dia 01/10
- Apresentação do que ficou identificado como gargalos no primeiro dia do
Módulo de Avaliação;

- Apresentação das possíveis alterações que podem ser desenvolvidas em
cada núcleo para superar os gargalos verificados na primeira parte da
Avaliação;
- Avaliação do grupo das alterações realizadas no trabalho após a primeira
parte da Avaliação.
- Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas;
4o MOMENTO – Tarde dia 13/03
-Construção do planejamento das ações de continuidade da política pública
de esporte e lazer;
- Construção coletiva de indicadores para a continuidade do PELC;
- Indicadores a serem superados e ações para o avanço do PELC-2010;
– Aplicação dos instrumentos de avaliação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade;
- Contribuições para a construção coletiva do relatório final;
– Relatório Final.

LISTA DE MATERIAL PARA O MÓDULO DE AVALIAÇÃO
- cópias xerográficas do material de apoio e instrumentos de avaliação;
- 1 Computador com monitor para organização dos trabalhos coletivos;
- multimídia (data-show) – se não for muito difícil gostaria de ter um a
disposição para todos os dias;
- microfone e caixa de som (cabos para ligar ao aparelho de DVD);
- sala de aula ampla, iluminada, em local silencioso e ventilada – (com
cadeiras móveis e mesas para trabalho coletivo);
- transporte para visita técnica aos núcleos em funcionamento.

