MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E DO LAZER – ME/SNDEL

PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO
PELC PRONASCI – OSASCO/SP
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CONVÊNIO:
-

-

Conveniada: Prefeitura do Município de Osasco.
Dirigente: Emídio Pereira de Souza (Prefeito).
Origem do recurso: Programa Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI.
Controle social: EDMAC - Empreendedores e Defensores do Meio Ambiente e Cidadania.
Representante: José Raimundo de Matos
Parceiro (s): EDMAC - Empreendedores e Defensores do Meio Ambiente e Cidadania
Nº de núcleos previsto: 04
Meta (s):
1.600 Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 530; Jovens (15-24 anos): 1.070 e Pessoas com
deficiência: 80
Nº de eventos previstos: 40
Meta de beneficiados: 17.600
Módulos de formação previstos: 02 (introdutório e avaliação)
Previsão de beneficiados p/ formação: 40

OBJETIVOS DO MÓDULO DE AVALIAÇÃO:
a) Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de
experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes;
b) Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do Grupo gestor;
c) Aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;
d) Planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;
e) Construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;
f) Revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir das necessidades locais.
FORMADOR:
PROF. CLÁUDIO GUALBERTTO, Profissional de Educação Física, Especialista em Lazer (UFMG,
2008), Membro do Grupo Nacional de Formadores PELC do Ministério do Esporte/UFMG, Gestor
de diversos convênios PELC, desde 2004, entre o Ministério do Esporte com Prefeituras e
Organizações Não Governamentais, Vencedor do I Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão
Social (2008), autor de diversos artigos sobre o Programa Esporte e lazer da Cidade e atual
Consultor de Projetos do Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), OSCIP atuante nos segmentos de
esporte, lazer, educação, cultura, meio ambiente, saúde e assistência social.
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PROGRAMAÇÃO
De 12 a 15 de novembro de 2010
(sexta-feira à segunda-feira)

DIA 01 – SEXTA-FEIRA (12/11/2010)
MANHÃ
Visita aos 04 núcleos em funcionamento com as presenças do Coordenador Geral e respectivos
Coordenadores de Núcleos.
TARDE
Recepção, credenciamento e entrega de material aos participantes.
Apresentação dos participantes.
Introdução: apresentação do poema “No Meio do Caminho”, de Carlos Drummond de Andrade.
Reflexões acerca das possibilidades e desafios.
Apresentação do vídeo “Avaliar”.
Ratificação dos princípios e diretrizes do Programa.
Intervalo
Apresentação-síntese da atuação da instância de controle social (deve ser preparado previamente).
Apresentação-síntese da atuação do grupo gestor do convênio (deve ser preparado previamente).
Dinâmica de encerramento primeiro dia.

DIA 02 – SÁBADO (13/11/2010)
MANHÃ
Oficina de construção do retrato da realidade local para cada um dos quatro núcleos: ações
efetivadas, levando em conta a relação dessas com os princípios e diretrizes do programa, traçar um
retrato dos núcleos observando espaços utilizados, parceiros locais, públicos atendidos, atividades
oferecidas, recursos materiais, turmas/dias/períodos, evolução estatística, composição das equipes,
atividades assistemáticas realizadas e respectivos resultados/metas.

TARDE
Apresentação das oficinas construídas na etapa anterior – por núcleos.
Avaliação das apresentações realizadas na etapa anterior.
Intervalo
Exibição e debate do curta-metragem “Estrada” ou “Ilha das Flores” (ambos de Jorge Furtado).
Dinâmica de encerramento segundo dia.
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DIA 03 – DOMINGO (14/11/2010)
MANHÃ
Exposição dialogada: avaliação, qualidade social, acompanhamento, monitoramento e fiscalização.
Construção painel de execução (por núcleos): dinâmica do “Semáforo PELC” – pontos fortes,
alertas e fragilidades, detectadas ao longo da execução do projeto.

TARDE
Socialização e debate dos painéis construídos pelas equipes de cada um dos quatro núcleos.
Dinâmica de encerramento terceiro dia.

DIA 04 – SEGUNDA-FEIRA (15/11/2010) feriado
MANHÃ
Café com prosa entre os participantes do módulo de avaliação.
Exibição e debate do documentário “Os Pernas de Pau”.
Replanejamento das atividades sistemáticas do projeto.
Replanejamento das atividades assistemáticas do projeto.

TARDE
Socialização do replanejamento das atividades sistemáticas e assistemáticas do projeto.
Avaliação do módulo de avaliação.
Entrega dos certificados e encerramento do módulo.

