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Segundo Tempo dobra número de beneficiados graças a parceria com Mais
Educação
02/09/2011, 14:20

O Programa Segundo Tempo teve seu número de beneficiados duplicado, no último mês
de agosto. Parceria oficializada pelos ministérios do Esporte e da Educação garante que o
programa chegue, a partir de agora, a mais de 2,2 milhões de crianças e adolescentes,
alunos de 5009 escolas públicas da educação básica em 792 municípios de todas as
unidades da federação. A carta conjunta que estabeleceu a parceria foi assinada pelos
secretários nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Wadson Ribeiro, do
Ministério do Esporte, e de Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, do
Ministério da Educação.
“Queremos aproveitar esse bom momento que o esporte vive no Brasil, com a realização
da Copa do Mundo em 2014, das Olimpíadas em 2016, para fazer com que esses
grandes eventos esportivos possam significar um salto também no esporte educacional.
Pela primeira vez nós queremos dar escala e número aos beneficiados do programa
Segundo Tempo”, afirma o secretário Wadson Ribeiro. “Além de dar uma grande escala,
isso significa também concentrar o programa dentro da escola, que é um objetivo que nós
buscamos para desenvolver de fato o esporte educacional”.
Desde sua criação, em 2003, o Segundo Tempo já beneficiou aproximadamente quatro
milhões de crianças e adolescentes, por meio de convênios com prefeituras, estados e
organizações não-governamentais. O objetivo do programa é democratizar o acesso ao
esporte, contribuindo para a criação de uma cultura esportiva no Brasil e para a inclusão
social. Em 2011, até agosto, atendia mais de 1,1 milhão de pessoas.

Universalização
Iniciada em 2009, a parceria das pastas do Esporte e da Educação tem como meta a
universalização da prática esportiva para os alunos da educação básica das redes
municipal e estadual. O objetivo é estabelecer as condições mínimas para viabilizar a
oferta do esporte na escola, de forma integrada ao seu projeto pedagógico, na
perspectiva da educação em tempo integral.
Desta forma, o Segundo Tempo agora se insere em todas as escolas do Mais Educação,
coordenado pelo MEC, com o objetivo de ampliar tempos e espaços educativos dos
estudantes por meio da integração de atividades em diversas áreas do conhecimento.
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Para o Ministério do Esporte, esse é um passo significativo para a implantação de uma
política esportiva nas escolas brasileiras.
A educação brasileira se enriquece, pois a manutenção dos alunos no espaço escolar
amplia suas chances de enriquecimento acadêmico, além de evitar que esses sejam
atraídos pelas mazelas e perigos das ruas.
Redução de custos
Outras vantagens da parceria é que, como os alunos já recebem a merenda escolar
fornecida pelo Ministério da Educação, o reforço alimentar do Segundo Tempo tornou-se
desnecessário, possibilitando-se, assim, a redução dos custos e consequente ampliação
do número de beneficiados. Já as escolas, por sua vez, não precisarão dispor de infraestrutura esportiva, uma vez que o Segundo Tempo funciona por meio do aproveitamento
de espaços alternativos, ou de parcerias locais.
Para viabilizar a parceria, o Ministério da Educação repassa às escolas os recursos para
a complementação da merenda escolar e para a disponibilização de monitores esportivos.
A pasta do Esporte doa materiais esportivos e uniformes, além de disponibilizar material
de apoio pedagógico, capacitação para os profissionais envolvidos e acompanhamento
pedagógico, realizado por professores de educação física e de esportes das
universidades públicas que integram a rede do Segundo Tempo.
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
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NOTA OFICIAL: Convênios do Ministério do Esporte com ONGs

03/09/2011, 13:10

A respeito da reportagem "Bola Dividida", publicada pela revista IstoÉ na edição do dia
02/09/2011, que trata de convênios com ONGs no âmbito do Programa Segundo Tempo,
o Ministério do Esporte informa:
“Em 2011, o Ministério não recebeu nenhum Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas
da União (TCU), com os resultados citados.

Quanto à auditoria do TCU que está em curso no Programa Segundo Tempo, o Ministério
atendeu todas as solicitações.
Sobre as alegações de “Desobediência à determinação de que as entidades sem fins
lucrativos prestem contas sobre a aplicação dos recursos recebidos em anos anteriores” e
“Ignorância às exigências sobre comprovações técnicas para realizar o objeto do
convênio”, no RELATÓRIO N.º 201108586/2011 a Controladoria Geral da União avaliou
que: “No que concerne à determinação de apenas formalizar convênios caso disponha de
condições técnicas e operacionais suficientes para acompanhar e orientar a concretização
dos objetivos previstos nos ajustes, conclui-se que, no âmbito de atuação da SNEED/ME,
a determinação vem sendo cumprida, uma vez que verificou-se o aprimoramento dos
mecanismos de controle estabelecidos, conforme tratado em ponto específico do Anexo
deste relatório.”
Quanto à alegação de “Falhas na fiscalização, pelo Ministério do Esporte, durante a
execução dos convênios”, convém registrar que todos os convênios são acompanhados
presencialmente de forma sistemática, a cada Ciclo Pedagógico, permitindo a avaliação
das condições da execução e a adoção de medidas corretivas cabíveis. Ressalte-se que
o referido procedimento também foi avaliado pela Controladoria-Geral da União, no
RELATÓRIO N.º 201108586, assim reconhecendo os resultados obtidos:
“No que se refere ao Acompanhamento das Transferências Voluntárias exercido pela
Secretaria Nacional de Esporte Educacional, verificou-se que, no ano de 2010, foram
realizadas 1.263 visitas de acompanhamento pedagógico e operacional a Núcleos de
Esporte Educacional, de 70 convênios diferentes, que geraram 100 Relatórios
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Consolidados de Avaliação, com informações acerca da aderência dos Convênios às
diretrizes do Programa Segundo Tempo.”

Por fim, cabe registrar que na última quinta-feira (01/09/2011) encerrou-se o prazo de
seleção do Programa, cujos critérios priorizam as parcerias públicas com Estados e
Municípios, conforme Chamada Pública publicada no D.O.U. no dia 12/07/2011.”

Assessoria de Comunicação Social - Ministério do Esporte
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Prazo para propostas do 2º Tempo Universitário e Pessoa com Deficiência acaba
nesta sexta
09/09/2011, 20:12

O Ministério do Esporte anunciou na sexta-feira (09.09) a prorrogação do prazo de
apresentação de propostas para duas modalidades do Programa Segundo Tempo: o
PST/Universitário e o PST/Pessoa com Deficiência, referentes à chamada pública nº
002/2011.
As propostas deverão ser enviadas até o dia 16 de setembro à Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, no endereço: SEPN 511, Bloco A, 2º Andar,
Edifício

Bittar

II,

Brasília-DF,

CEP

70758-900.

O

endereço

eletrônico

é:

formalizacao_pst@esporte.gov.br. Telefone para contato: (61) 3217-9516.

Clique e confira mais detalhes sobre a chamada pública do PST/Universitário e do
PST/Pessoa com Deficiência
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
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Crianças do Segundo Tempo recebem certificado pela participação nos Jogos
Militares
21/09/2011, 15:32

Nesta sexta-feira (23.09), cerca de 1.200
crianças

atendidas

pelo

Programa

Segundo Tempo – Forças no Esporte
receberão um diploma expedido pelo
Ministério do Esporte, destacando a
participação delas na 5ª edição dos
Jogos

Mundiais

Militares,

realizados

entre os dias 15 e 24 de julho, no Rio de
Janeiro.

As

crianças

ganharão

o

certificado de Guerreiros da Paz pela participação na Torcida da Paz e nas festas de
abertura e encerramento dos Jogos. A cerimônia de entrega contará com a presença do
secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Wadson Ribeiro, e do
presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil, Almirante Bernardo Gambôa, além
do coordenador-geral dos 5º Jogos Mundiais Militares, o General de Brigada Jamil Megid.
A entrega dos certificados acontecerá no Centro de Educação Física Almirante Adalberto
Nunes (Cefan), no Rio de Janeiro, às 15h30. Jovens do Centro de Instrução Almirante
Sylvio de Camargo, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro,
da Comissão de Desportos da Aeronáutica e de outras organizações militares atendidas
pelo programa participarão do evento.
Os Jogos Mundiais Militares reuniram no Rio mais de 5.600 atletas de 111 países. O
Brasil também será a sede da sexta edição do evento, em 2015.

Parceria
O Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte é desenvolvido pelo Ministério da
Defesa em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, em coordenação com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Um dos
objetivos é desenvolver, por meio da prática esportiva, a inclusão social, a promoção da
saúde e a prevenção da violência e da marginalidade, utilizando mecanismos de
valorização da cidadania e de preparação para o mercado de trabalho.
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Paula Braga
Foto: Francisco Medeiros
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
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Divulgada lista de entidades pré-selecionadas para implantar o Programa Segundo
Tempo
26/09/2011, 17:28

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social divulgou, na última
sexta-feira (23.09), os nomes das 629 entidades pré-classificadas no processo de seleção
por chamada pública para a implantação de núcleos do Programa Segundo tempo, do
Ministério do Esporte.
As instituições que tiveram seus projetos aprovados na pré-seleção serão submetidas
ainda ao processo de validação e priorização das propostas. Somente após essa fase,
estarão aptas para formalizar as parcerias.
Clique e confira a página do Programa Segundo Tempo com a lista das entidades
pré-selecionadas.
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
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Alunos do Programa Segundo Tempo são homenageados pela participação nos
Jogos Militares
28/09/2011, 15:28

Foi comemorada com uma diplomação a
brilhante
estudantes

participação
do

de

Programa

1.300
Segundo

Tempo nos 5º Jogos Mundiais Militares,
evento que reuniu em julho, no Rio de
Janeiro, mais de 5.600 atletas militares
de 111 países dos cinco continentes. Os
homenageados, que receberam o título
de Guerreiros da Paz, são crianças e
adolescentes, com idades entre 7 e 17 anos, contempladas na parceria entre os
ministérios do Esporte e da Defesa, que tem núcleos em unidades das Forças Armadas
na capital fluminense.
Um dos pontos altos que marcaram a presença dos estudantes do Segundo Tempo
aconteceu durante a solenidade de abertura, realizada no Estádio Engenhão. Os alunos
foram responsáveis pela coreografia numa apresentação que anunciava a chegada dos
Jogos da Paz. Os jovens também atuaram como colaboradores nas competições e
participaram da cerimônia de encerramento do evento esportivo, que reuniu militares das
Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do mundo inteiro, disputando
20 modalidades.
A entrega dos diplomas foi realizada no último dia 23 de setembro, no Centro de
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan). Os jovens agraciados são
moradores de cerca de 20 comunidades populares, entre elas, o Complexo do Alemão.
A Marinha do Brasil foi representada por crianças atendidas no Centro de Educação
Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), no Centro de Instrução Almirante Sylvio de
Camargo (Ciasc), no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa) e no
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro.
Já os alunos contemplados no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de
Janeiro representaram o Exercito Brasileiro, a exemplo dos atendidos nas instalações
da Comissão de Desportos (CDA), do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (Gap/RJ)
e da Base Aérea dos Afonsos (BAAF), que representaram a Aeronáutica.
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Os estudantes do Programa Segundo Tempo residem em áreas de vulnerabilidade social.
São alunos da rede pública que, no período oposto ao do ensino regular, recebem, além
da prática esportiva, reforço escolar, alimentação, atendimento médico e odontológico e
transporte.

Carla Belizária
Foto: Divulgação
Ascom – Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook
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