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Recreio nas Férias agita recesso escolar de estudantes no interior do Ceará 

05/01/2012, 19:17  

   

No sertão cearense, as férias de início de 

ano estão muito mais divertidas. Cerca 

de  6 mil estudantes do Programa 

Segundo Tempo, beneficiados na 

parceria com a prefeitura de Sobral, 

estão curtindo o Recreio nas Férias, 

oferecido pelo Ministério do Esporte. 

Uma extensa programação inclui 

campeonatos esportivos simultâneos nos 

70 núcleos instalados em escolas públicas, 15 delas na zona rural, além de passeios 

turísticos, festival de skate, manhãs de lazer com visitas à clubes sociais e exibição de 

filmes. 

O Recreio nas Férias vai até o dia 14. Nos núcleos cujas escolas possuem infraestrutura 

esportiva, estão sendo realizadas competições nas modalidades de handebol e futebol de 

salão. Já nas unidades onde não há quadras poliesportivas, prevalecem as disputas de 

futebol de campo, atletismo e vôlei de areia. 

O festival de skate – modalidade já praticada pelos jovens em alguns núcleos da parceria 

– está a todo vapor, no ginásio poliesportivo Plínio Pompeu. Alan Serafim Cordeiro, 15 

anos, filho de um mecânico e de uma balconista em salão de beleza, não disfarça a 

satisfação de reunir-se com os cerca de 30 praticantes: “Ando de skate desde o ano 

passado e essa é uma excelente oportunidade para mostrar aos colegas as manobras 

radicais que aprendi no Segundo Tempo". 

 

Cinema 

Parceria com a Casa da Cultura de Sobral e com o Serviço Social do Comércio (Sesc) 

garante cinema para a garotada, com direito a transporte gratuito aos locais da 

exibição.  Entre os filmes oferecidos, estão: “Desafiando Gigantes”, “Treino para a Vida”, 

“101 Dálmatas” e “Monica e Cebolinha”. 

Outra parceria local, desta vez com o Palmeiras Country e com o Clube do Sesc, garante 

manhãs de lazer com muita recreação e brincadeiras. As duas entidades colaboradoras 

cederam suas instalações com piscinas, quadras esportivas e áreas verdes. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Para finalizar o Recreio na Férias, um giro turístico pela cidade. A atividade inclui 

passeios pelos pontos turísticos do centro histórico de Sobral e visitas ao Teatro 

Municipal, ao Museu Dom José e ao Museu do Eclipse. 

Atualmente em seu quinto convênio com a prefeitura de Sobral, o Segundo Tempo é 

executado desde 2004. A parceria, iniciada com 30 núcleos e 6 mil estudantes, manteve o 

número de beneficiados, mas ampliou para 70 o numero das unidades de atendimento. 

“Nossa estratégia, com essa distribuição, é garantir uma melhor qualidade do 

atendimento”, revelou o coordenador-geral, Domingos Sávio Paiva Gomes 

 

Tranquilidade 

A coordenadora do Núcleo Caic 01, Maria Petrilia Rocha, foi uma das responsáveis pela 

distribuição dos uniformes (camisas e bonés) feita aos pais e responsáveis pelos alunos 

participantes do Recreio nas Férias/Segundo Tempo. A entrega, segundo a educadora, 

garantiu uma maior aproximação entre o programa e as famílias dos beneficiados. 

Ao explicar a proposta do Recreio nas Férias, Petrilia conta que obteve muitos relatos 

positivos: “Algumas mães ficaram mais felizes e despreocupadas com a programação de 

férias. É que alguns filhos estavam saindo de casa, em busca de outras ocupações em 

lugares distantes”. 

 

Carla Belizári 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Carinho, atenção e esporte formam cidadãos na favela do Acari, no Rio de Janeiro 

11/01/2012, 18:43  

    

Dentro de uma comunidade popular 

ainda não pacificada, a favela do Acari, 

no subúrbio do Rio de Janeiro, o 

Programa Segundo Tempo leva 

cidadania para cerca de 100 estudantes 

carentes. Protegidos do perigo das ruas, 

longe da violência urbana, crianças e 

adolescentes protagonizam uma 

realidade bem diferente. Nesse novo 

cenário de vida motivado pelo esporte, encontram o apoio de pessoas que têm na 

inclusão sua bandeira de luta. É o caso de Vera Lúcia da Conceição (de óculos, no centro 

da foto), 56 anos. Educadora voluntária, a popular Tia Vera ocupa o lugar de “supermãe” 

no coração dos alunos. 

Na favela desde 1979, Vera é responsável pelo Centro Comunitário Educativo Senhor do 

Bonfim, onde funciona um dos 77 núcleos do Programa Segundo Tempo, da parceria com 

a Conferênca das Inspetorias das Filhas de Maria Auxiliadora, que atende a 7,7 mil  

estudantes carentes do país. 

Além de conhecer de perto as necessidades da comunidade, Vera é peça fundamental 

para o processo de socialização dos jovens do Segundo Tempo. O carinho, a atenção, o 

abraço caloroso e o sorriso contagiante fazem diferença para que a garotada carente de 

afeto se sinta em casa e em família. 

Casada, mãe de dois filhos e avó de dois netos, Vera do Acari perdeu a conta das vezes 

em que presenciou alunos ficando semanas inteiras sem ver as mães, que trabalham 

fora. Há também casos de crianças que moram com outros parentes e sequer conhecem 

os pais – ou porque morreram o porque são presidiários. 

Por esse motivo, Vera revela que é comum a criança lhe dizer: “Tia, você é minha 

mãe”.  Sempre sorridente, ela retruca: “Sou sim, mas sou sua mãe de coração”. E não se 

esquece de dar o conselho: “Por meio do estudo e do trabalho, você poderá vencer na 

vida, sim”. 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8009
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Determinação 

Para a estudante Fernanda Mendes de Souza, do 6º ano do Colégio Experimental Malba 

Tahan, o esporte e os conselhos de Tia Vera são muito importantes. Filha de um 

ambulante dono de barraquinha de doces e de uma dona de casa, a menina de 12 anos é 

determinada e mostra que sabe o que quer da vida. “Moro com meus pais e cinco irmãos. 

Vou continuar praticando muito vôlei e futebol e seguir estudando porque quero ajudar 

minha família. Só que, para ter uma vida melhor, a gente precisa seguir o caminho do 

bem.” 

O esporte de inclusão abre caminho para novos horizontes dentro da comunidade. No 

ano passado, estudantes que nunca saíram do Acari passaram a conhecer o lado de fora 

da favela. No Teatro do Leblon, assistiram ao musical “Na cola do sapateado”. Uma 

parceria com o Ponto Cine, do Shopping Guadalupe, garantiu cinema de graça com os 

longa-metragens “Uma professora muito maluquinha”, “Os filhos de João” e “O palhaço”, 

além dos documentários “Infância roubada” e “Lixo extraordinário” – este último foi 

indicado para o Oscar do ano passado. 

As novidades não pararam por aí. Os alunos conheceram a Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro, na Cinelândia, e ainda participaram de um grande evento da Campanha da 

Fraternidade, quando visitaram a comunidade de Santa Clara, no Município de Cabo Sul. 

 

Atividades 

O Programa Segundo Tempo também conta com a determinação e o compromisso da 

pedagoga Luzia Florentino, do educador Rogério Marcolino Valdivino e da professora 

Leila Bazete. Sob os cuidados desses profissionais, os alunos recebem diariamente 

reforço escolar e praticam futsal, vôlei e basquete. Ainda são oferecidas aulas de bordado 

para as meninas e de tapeçaria para os meninos. 

A recreação conta com queimada, peteca, pula-corda, xadrez, dama e dominó. Aulas de 

italiano, ministradas pela irmã Elizabeth Manhães e de violão, com a irmã Rita Cristina  de 

Jesus, fecham a lista de atividades. 

Ao completarem 16 anos, rapazes e moças são encaminhados para o mercado de 

trabalho. Começam na função de auxiliar administrativo, por meio do projeto Menor 

Aprendiz, do governo federal. Muitos já passaram da fase de estágiários e foram 

contratados por empresas parceiras. 

 

Carla Belizária 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Secretário dá início a visitas para ampliar o Segundo Tempo/Forças no Esporte 

11/01/2012, 19:57  

 

O secretário nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social, 

Afonso Barbosa, dá início nesta quinta-

feira (12.01), no Rio Grande do Norte, a 

uma série de visitas a instalações 

esportivas militares. O objetivo é estreitar 

as parcerias existentes e ampliar o 

segmento Forças no Esporte do 

Programa Segundo Tempo. Na sexta-

feira (13.01), o secretário segue para o Rio de Janeiro. 

Ao longo da quinta-feira, entre Natal e Macaíba, Afonso Barbosa visitará os comandos da 

17ª Brigada da Infantaria Motorizada e do 3º Distrito Naval, a Estação de Rádio da 

Marinha e o Projeto Navegar, desenvolvido pelo Iate Clube de Natal. Às 18h, o secretário 

participará de um ciclo de palestras sobre inclusão social e esporte, no Iate Clube. Além 

de Barbosa, que falará sobre “A relação do esporte com a educação, o lazer e a inclusão 

social”, participam o almirante Bernardo José Gambôa, presidente da Comissão de 

Desportos Militares do Brasil; o comandante José Barros, coordenador-geral do Forças no 

Esporte; e Joacy Bastos, secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte. 

Na sexta-feira, o secretário Afonso Barbosa visita a Escola de Educação Física do 

Exército, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, acompanhado pelo comandante da 

instituição, o general de Brigada José Eustáquio Anastácio. 

 

Ascom – Ministério do Esporte 

Foto: Glauber Queiroz 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Programa Segundo Tempo pretende resgatar tradição de modalidades náuticas em 

Natal 

12/01/2012, 20:38 

  

Bons ventos sopram para o Rio Grande 

do Norte. Dono de extenso litoral, vários 

rios e represas ideais para a prática de 

esportes náuticos, o estado em breve 

contará com um importante incentivo. O 

Ministério do Esporte pretende reativar o 

Programa Segundo Tempo/Navegar, por 

meio de parceria com o governo 

estadual. O anuncio foi feito no fim da 

tarde desta quinta-feira (12.01) pelo secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e 

Inclusão Social, Afonso Barbosa. 

O secretário participou de encontro com representantes das Forças Armadas (Exército, 

Marinha e Aeronáutica), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As corporações, 

parceiras locais do Ministério do Esporte, apresentaram um balanço das atividades atuais 

do Segundo Tempo. 

Na avaliação de Barbosa, o reforço escolar, a alimentação e o planejamento pedagógico 

desenvolvidos pelos militares junto a 500 estudantes do Segundo Tempo foram os 

quesitos que mais impressionaram. “As ações são enriquecedoras e superaram as 

expectativas”, declarou. 

Assim que chegou a Natal, no início da noite de quarta-feira (10.01), Afonso Barbosa se 

encontrou com a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, que fez uma 

análise sobre a situação do esporte no estado. Ela defendeu o potencial náutico e o 

reaquecimento das modalidades tradicionais. A governadora também falou sobre ações 

desenvolvidas, infraestrutura física disponível e as pretensões do governo de sediar dois 

grandes eventos este ano: as Olimpíadas Escolares e Universitárias – antigos JEB`s e 

JUB´s, respectivamente. 

 

Infraestrutura 

Acompanhado pelo presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, vice-almirante 

Bernardo Gambôa, e pelo secretário de Esporte e Lazer do estado, Joacy Bastos, 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8016
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8016
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Barbosa conheceu o trabalho do Segundo Tempo. Ele visitou as instalações da Base 

Aérea, os comandos da 17ª Brigada da Infantaria Motorizada e do 3º Distrito Naval e a 

Estação de Rádio da Marinha. O secretário viu de perto a infraestrutura utilizada pelo 

Projeto Navegar quando funcionava no Iate Clube de Natal. 

A reunião no Iate Clube finalizou a agenda de visitas de Afonso Barbosa na capital 

potiguar. A viagem é a primeira de uma série para tratar de incentivos e estreitar parcerias 

existentes. Outra ação é ampliar o segmento Forças no Esporte, parceria que envolve as 

pastas do Esporte e da Defesa e que atende 12 mil jovens em 80 núcleos, nos quartéis 

das Forças Armadas de todos os estados e do Distrito Federal. 

 

Carla Belizária 

Foto: Francisco Medeiros 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Segundo Tempo reforça identidade cultural nordestina de estudantes em Umarizal 

(RN) 

16/01/2012, 18:54  

 

No sertão do Rio Grande do Norte, o 

esporte social do Ministério do Esporte 

dá a sua contribuição para manter o 

nome da cidade de Umarizal associado 

aos grantes talentos do forró, da dança e 

do teatro. É na quadra poliesportiva de 

Caraíbas, bairro mais carente do 

municipio de 11 mil habitantes, que 

crianças e adolescentes do Programa 

Segundo Tempo enriquecem essa tradição, lançando grupos de danças típicas e de 

teatro extremamente talentosos. 

Na cidade conhecida como berço de músicos de grandes bandas nordestinas, o forró, o 

xaxado, o baião e outros ritmos estão sendo incorporados à realidade infanto-juvenil. Em 

novembro passado, o grupo fez sua primeira apresentação, durante as comemorações 

dos 50 anos de emancipação de Umarizal. As alunas do Segundo Tempo também 

apresentaram um espetáculo de balé – incorporado ao programa pela prefeitura – e uma 

mistura de baladas, desde os anos 1970 aos tempos atuais. 

O público pode prestigiar o talento de Rosiane Souza, 9 anos. Uma das alunas mais 

isoladas do grupo no início do programa, hoje ela é uma das grandes revelações da 

dança. “A garota sequer conversava, era muito tímida. Com a dança, está extrovertida e 

virou referência de amizade também entre as colegas da turma dos jogos de queimada”, 

orgulha-se a professora de dança Giórgia Vanessa Alves. 

O teatro do Segundo Tempo é outra semente da cultura local. O grupo fez sua primeira 

grande apresentação com a participação, na plateia, de um seleto grupo de espectadores. 

“Nossos alunos se apresentaram em outubro, durante o Assembleia Cidadã, projeto da 

Assembléia Legislativa, com a presença de 24 deputados estaduais”, informou o 

secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Manoel Lino de Souza Junior. 

 

Parceria 

Um total de 1,6 mil crianças e adolescentes são contemplados pelo Segundo Tempo, em 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8028
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8028
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parceria com a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Umarizal. Os núcleos 

funcionam em estruturas públicas, como as escolas estaduais Zenon de Souza e 11 de 

Agosto e o colégio municipal Tancredo Neves, além de espaços cedidos pela prefeitura, a 

exemplo do ginásio José Antônio de Oliveira, da quadra poliesportiva Rômulo Cavalcante 

e do bosque Anatilde Dias. 

Além das oficinas de teatro, dança e balé, os beneficiados recebem no contraturno da 

escola acompanhamento pedagógico, alimentação e prática esportiva. Entre as 

modalidades oferecidas, estão vôlei, basquete, futsal, handebol, jiu-jitsu, capoeira, skate e 

jogos de queimada na recreação. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook  
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Estudantes do Programa Segundo Tempo sobem ao pódio dos Jogos Paralímpicos 

do Ceará 

19/01/2012, 19:28  

 

Talentos do paradesporto descobertos no 

Programa Segundo Tempo em Sobral 

(CE), os alunos Moisés Serrota, Tereza 

Maria e Michael Douglas, portadores de 

deficiência física, intelectual e mental, 

respectivamente, são provas de que o 

programa de inclusão social do Ministério 

do Esporte é também celeiro de atletas. 

No fim de 2011, o trio conquistou nove 

medalhas de ouro na oitava edição dos Jogos Paralímpicos do Ceará. Com esses 

resultados, os vencedores passaram a integrar o quadro de representantes do estado em 

competições nacionais. 

A garotada campeã é contemplada na parceria do Segundo Tempo com a prefeitura de 

Sobral. Os atletas são atendidos nos núcleos Trajano de Medeiros e Raul Monte, 

coordenados pela professora Ana Patricia Pessoa. Terceiro lugar nos Jogos Paralímpicos 

Nacionais, Teresa Maria é campeã cearense no atletismo, nas provas de 100m, 

arremesso de peso e salto em distância. 

Michael Douglas também emplacou três medalhas. Além de conquistar dois ouros no 

atletismo, nos 100m e no arremesso de peso, também venceu a prova de 50m da 

natação. Moisés Serrota repetiu o feito, subindo no degrau mais alto do pódio. Seus três 

ouros no atletismo foram nas provas de 100m, arremesso de pelota e salto em distância. 

Os Jogos Paralímpicos do Ceará são organizados pela Secretaria do Esporte do Estado 

(Sesporte), em parceria com a Associação dos Deficientes Motores do Ceará (ADM). Oito 

modalidades entraram na disputa: atletismo, natação, futsal, basquete em cadeira de 

rodas, tênis de mesa, caratê, xadrez e taekwondo. O evento, que segue as regras do 

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), conta anualmente com a participação de cerca de 

400 atletas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva de todo o estado. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Legenda: Alunos campeões (camisa branca), professora Patricia Pessoa e mesatenista 

do Parapan de Guadalajara, Davi Freitas 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Colônia de férias motiva alunos do Segundo Tempo a começar ano letivo com 

determinação 

24/01/2012, 18:49  

 

Em Sabará, cidade histórica na região 

metropolitana de Belo Horizonte (MG), 

duas mill crianças do Programa Segundo 

Tempo passam as férias em grande 

estilo. Para aliviar o forte calor, com 

temperaturas em torno dos 30 graus, e 

interagir ainda mais com os beneficiados 

durante o recesso escolar, a prefeitura da 

cidade, parceira do programa de inclusão 

do Ministério do Esporte, garantiu duas semanas de muito esporte e recreação, incluindo 

mergulhos em piscina. 

“A estratégia do período concentrado é permitir que os estudantes curtam bastante a 

colônia de férias e fiquem com muita disposição para iniciar, com pé direito, o ano letivo 

que começa em fevereiro”, informa Alexandre Mendes Bastos, coordenador-geral do 

Segundo Tempo. 

O Clube Siderúrgico, no Centro Histórico de Sabará, é o palco da diversão da colônia de 

férias iniciada na segunda-feira (16.01). Os jovens participam das modalidades futebol, 

vôlei, basquete, handebol, natação, capoeira e judô, além de peteca, brincadeiras, jogos 

interativos e gincana. 

O estudante da 5ª série Marcos Paulo Severiano Pacheco, 12 anos, garante que vai se 

empenhar ao máximo para passar de ano na escola. Entre um mergulho e outro na 

piscina, o menino, filho de um pedreiro e de uma camareira, revela que repetência escolar 

é página virada em sua vida. “Para continuar a fazer o que mais gosto, jogar bola no 

Segundo Tempo, tenho que tirar boas notas. Não vou mais dar esse mole”, compromete-

se. 

De acordo com a coordenadora do núcleo Siderúrgica II, Marlene Aparecida de Paulo 

Paz, essa é uma excelente oportunidade de socialização das crianças – boa parte delas 

nunca teve oportunidade de conhecer um clube social. “Temos aqui muitas crianças 

carentes. Muitas sequer têm televisão, energia elétrica e água encanada em casa”, 

revela. 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8060
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=8060
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Enquanto se refresca do sol escaldante, dentro da piscina, a estudante Karen Ferreira 

Nascimento, 15 anos, faz planos. A jovem, que adora as aulas de futebol do Segundo 

Tempo, é fã da jogadora Marta, da seleção brasileira. Filha de um trabalhador de usina de 

minério e de uma empregada doméstica, ela planeja cursar faculdade de educação física 

e trabalhar com crianças do Segundo Tempo. “Aprendi aqui no programa que o esporte 

faz bem à saúde e ao espírito.” 

Todas as atividades na colônia de férias são acompanhadas por 53 profissionais de 

educação física, entre coordenadores de núcleo e monitores, que atuam no Segundo 

Tempo. Os estudantes contam ainda com transporte gratuito e lanche. A atividade de 

férias termina no próximo dia 31. 

 

Carla Belizária 

Foto: Divulgação 
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Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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