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01 - IDENTIFICAÇÃO: 
 

FORMADOR: Cláudio Gualbertto 

ENTIDADE:  Prefeitura de Wall Ferraz 

MUNICÍPIO:                                                                                Wall Ferraz. 

UF: PI 

NÚMERO DO CONVÊNIO: 774166/2012 

PROJETO: VIDA SAUDÁVEL 

MÓDULO:  AVALIAÇÃO I - AVI 

PERÍODO: 06 a 08 de agosto de 2015 

ENTIDADE CONTROLE SOCIAL:  Conselho Municipal de Saúde de Wall Ferraz 

 
02 – OBJETIVOS DO MÓDULO AV1: 
a) Analisar as experiências preliminares das atividades sistemáticas e assistemáticas com intuito de aprimorar 

os processos de planejamento, execução e avaliação das mesmas; 

b) Analisar a síntese das atividades realizadas na primeira etapa do convênio;  

c) Revisar os conteúdos do programa, a partir da observação dos relatos apresentados;  

d) Analisar a síntese da instância de controle social (Conselho Municipal de Saúde) e atuação do conselho 
gestor (composição, reuniões, encaminhamentos); 

e) Aplicar instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto; 

f) Discutir a temática autogestão e orientar, coletivamente, a construção de uma proposta de continuação do 

convênio e simulação de uma atividade assistemática (de impacto) para encerramento do convênio, para 

realização ao final da vigência do programa. 

 

03 - METODOLOGIA: 

 Visita pedagógica (com os agentes, públicos atendidos e as atividades em funcionamento). 

 Apresentação estratégias utilizadas para funcionamento pelos coordenadores/agentes (por núcleo/subnúcleo) 

 Exposição dialogada 

 Vídeo e debate correlatos 

 Trabalho coletivo 
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04 - PROGRAMAÇÃO: 

5ª FEIRA, DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. 

 
MANHÃ 
09H – Reunião com a coordenação do programa: formatação procedimentos inerentes visita pedagógica; 
 

10H – Visita ao núcleo/subnúcleos (com atividades em funcionamento no horário da visita). 

Visita aos núcleos/subnúcleos em funcionamento, com as presenças dos coordenadores/agentes, entidade 

local de controle; os agentes preferencialmente deverão estar em ação, público beneficiário nas oficinas 

presente e as atividades em funcionamento normal. 

 

INTERVALO 12H 

 

TARDE 

 13 H 30MIN 

Continuidade da visita ao núcleo/subnúcleos (com atividades em funcionamento no horário da visita). 

Visita aos núcleos/subnúcleos em funcionamento, com as presenças dos coordenadores/agentes, entidade 

local de controle; os agentes preferencialmente deverão estar em ação, público beneficiário nas oficinas 

presente e as atividades em funcionamento normal. 

 

17H – Reunião com a coordenação do programa: devolutiva do procedimento de visita aos núcleos. 
 

6ª FEIRA, DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. 

MANHÃ 

09H 

- Recepção, credenciamento, entrega de material e reconhecimento do coletivo participante. 

- O que e por que avaliar? 

- Introdução: “No Meio do Caminho” (Drummond). Reflexões acerca desafios preliminares/avanços. 

- Oficina com apresentações construídas previamente de modo coletivo POR NÚCLEO/SUBNÚCLEO, 

acerca do retrato da realidade local para cada núcleo: ações efetivadas, levando em conta a relação 

dessas com os princípios e diretrizes do programaDebate e análise das apresentações dos retratos 

construídos. 

- Exibição/Debate do curta metragem: “O Xadrez e as Cores”. 

 

INTERVALO 12H 
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TARDE 13H 30MIN 

- Síntese atuação instância de controle social (preparado previamente junto com a Coordenação Geral). 

- Síntese da atuação do grupo gestor do convênio (deve ser preparado previamente de modo coletivo). 

- Formação em serviço: o que a entidade fez para qualificar seus agentes e ampliar o entendimento da 

proposta pedagógica do Programa. 

 

16 H – Construção painel de execução (por núcleo/subnúcleos): “SEMÁFORO PELC” – detecção e 

discussões das potencialidades, alertas, fragilidades e recomendações observados ao longo do primeiro 

bloco de desenvolvimento do projeto.  

SABADO, DIA 08 DE AGOSTO DE 2015. 

MANHÃ 

 09H – Ratificação dos princípios e diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade – dinâmica de 

evidenciação nas atividades sistemáticas e assistemáticas desenvolvidas até o presente momento, no âmbito 

do Programa Esporte e Lazer da Cidade, a partir das observações da visita pedagógica, relatos das 

experiências de funcionamento dos núcleos/subnúcleos, controle social, grupo gestor e formação em serviço. 

 
INTERVALO 12H 

TARDE 

13H 30MIN 

- Análise e discussão da grade horária vigente. 

- Construção coletiva de subsídios, recomendações, sugestões para a continuidade do programa, a partir 

das observações da visita pedagógica, relatos das experiências de funcionamento dos 

núcleos/subnúcleos, controle social, grupo gestor, formação em serviço e análise da grade horária vigente. 

 
17 HORAS 

- Avaliação do módulo AVI. 

- Entrega dos certificados e encerramento. 
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05 – MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS: 
 
1. Sala com lousa branca/pincéis/apagador.  

2. Equipamento de sonorização – com recursos de 

áudio para notebook. 

3. Equipamento data show. 

4. Tela de projeção (ou parede branca). 

5. Crachá em branco (ou já identificado). 

6. 01 conjunto canetas hidrocolor (canetinhas). 

7. 04 pincéis (escrita grossa) cores variadas 

8. 04 tesouras (preferencialmente sem ponta). 

9. 02 tubos pequenos de cola branca. 

10. 50 folhas A4 branco. 

11. 02 folhas cartolina colorida de cada cor: 

VERMELHO, VERDE ESCURO e AMARELO. 

12. 08 folhas de papel pardo (tipo Kraft). 

13. Caneta/bloco de anotação (p/ participante). 

14. 01 rolo de barbante. 

15. 01 rolo fita crepe (papel). 

 

PROCEDIMENTOS PRÉVIOS: 

Visita pedagógica (na véspera da formação - quinta-feira, dia 06.08.2015) 

- Prever a disponibilidade da logística de transporte necessária para a visitação aos núcleo/subnúcleos; 

- Garantir o funcionamento das atividades sistemáticas (oficinas) no momento da visitação, com presença de agentes e 

beneficiários do programa; 

- Garantir as presenças de representantes da entidade conveniada, controle social, grupo gestor, coordenadores e 

agentes do programa. 
 

Relato de experiência quanto ao funcionamento dos núcleos: 

- A equipe de coordenação deve juntamente com os agentes de cada núcleo/subnúcleo construir apresentações que 
possibilitem claramente a observação das atividades realizadas na primeira etapa do programa; é uma espécie de 
retrato da realidade do núcleo/subnúcleo, destacando, a dinâmica de funcionamento em relação aos princípios do 
programa. Observar espaços utilizados, parceiros locais, públicos atendidos, atividades oferecidas, recursos 
materiais, turmas/dias/períodos, evolução estatística de beneficiários, composição das equipes, atividades 
assistemáticas realizadas e respectivos resultados/metas.  

- Elaborar o ensaio de um evento de impacto que possa ser simulado na formação e realizado ao final do convênio. 
 

Síntese da atuação da entidade de controle social: 

- Recomenda-se que Coordenação do programa reúna-se com representante da instância de controle social e elabore 

uma apresentação da atuação da entidade, destacando como se deu esta atuação, quais as principais observações 

(favoráveis e contrárias) e eventuais apontamentos, para o melhor funcionamento do convênio. 
 

Síntese da atuação do grupo gestor: 

- Recomenda-se que Coordenação do programa reúna-se com todos os integrantes do grupo/conselho (oficialmente 

informado ao Ministério do Esporte, após o módulo introdutório) e elabore uma apresentação da regularidade de 

encontros deste grupo, destacando como se deu seu funcionamento, as principais observações (favoráveis e 

contrárias) e eventuais apontamentos, para o melhor funcionamento do convênio. 

 

Prof. Cláudio Gualbertto 
Especialista e Mestre em Estudos do Lazer (UFMG) 
Membro do Grupo Nacional de Formadores PELC 

Ministério do Esporte/Universidade Federal de Minas Gerais – ME/UFMG. 
31 9397-0414 / 8644-5817 / 8491-5797. profclaudiogualberto@gmail.com  
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