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Estudantes do Segundo Tempo participarão da abertura dos Jogos Mundiais 

Militares 2011 

04/04/2011, 09:55  

 

Mil e trezentas crianças do Programa Segundo Tempo, 

parceria dos Ministérios do Esporte e Defesa, darão um 

brilho especial à solenidade de abertura dos Jogos 

Mundiais Militares, que ocorrerá na segunda quinzena de 

julho, no Rio de Janeiro. O treinamento do grupo - a 

maioria moradores do complexo das favelas da Maré, 

Ramos, Duque de Caxias, Marechal Hermes, Bananal e Bancários, e da periferia de Nova 

Iguaçu - será realizado a partir de maio.  

Duas vezes por semana as crianças serão levadas em ônibus das Forças Armadas para o 

Colégio Militar ou o Estádio do Engenhão, onde aprenderão a arte de dar boas-vindas aos 

participantes dos Jogos da Paz, por meio de uma coreografia que mistura letras e 

palavras. Durante os jogos, entre os dias 16 e 24 de julho, no Rio de Janeiro – crianças e 

adolescentes também acompanharão as equipes no início das competições. No total, 

serão disputadas 21 modalidades esportivas entre os 5,1 mil atletas de 110 países. O 

Brasil será representado por 321 atletas militares.  

Para o secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte Educacional, Wadson 

Nathanael Ribeiro, trata-se de uma excelente oportunidade de estímulo e aprendizado 

para os estudantes. “Uma chance para que os jovens tenham contato com outras culturas 

e línguas. A atividade servirá de incentivo para muitos tornarem-se atletas do alto 

rendimento”, disse.  

Os alunos participantes da quinta edição dos Jogos Mundiais são atendidos em sete 

unidades das Forças Armadas onde são desenvolvidas as atividades do programa 

Segundo Tempo. Recebem reforço escolar, alimentação e praticam esportes no período 

oposto ao ensino regular da rede pública.  

No Rio de Janeiro, as unidades funcionam no Centro de Educação Física Almirante 

Adalberto Nunes (Cefan); Centro de Instrução Almirante Milsíades Portela (Ciampa); 

Centro de Preparação de Oficiais do Exército em Ramos (CTOR), Grupamento dos 

Fuzileiros Navais do Rio, Comissão de Desporto da Aeronáutica (CDA) e Centro de 

Instrução Almirante Sylvio de Camargo.  

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=6702
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Foto: Francisco Medeiros  

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Videoconferência do Segundo Tempo tira dúvidas sobre programa 

08/04/2011, 14:28 

 

O Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Educação, promoveu nesta 

quinta-feira (07/04), em Brasília, a 1ª Videoconferência do Programa Segundo Tempo 

(PST) dentro do Programa Mais Educação de 2011. Conduzida pela coordenadora de 

Acompanhamento Pedagógico e Administrativo do Programa Segundo Tempo, Cláudia 

Bernardo, e pelo consultor do Ministério do Esporte Amauri Bassoli, a reunião foi 

fundamental para esclarecer as dúvidas pedagógicas e administrativas sobre o 

programa.  

Transmitido via internet para todo país, o encontro contou também com a participação de 

espaços presenciais em 14 estados. Durante a reunião, Bassoli informou que a pasta 

pretende criar uma sala virtual para auxiliar os parceiros periodicamente. “Pretendemos 

criar um apoio pedagógico virtual. Os professores poderão ter acesso às equipes 

colaboradoras e às equipes centrais, para ter um suporte necessário e atender às 

demandas dos professores”, diz.  

Guiar os monitores e os orientadores escolares para que façam eventuais ajustes nas 

atividades do programa são alguns dos objetivos das videoconferências promovidas pelo 

ministério. Além dos esclarecimentos gerais sobre o Segundo Tempo dentro do Programa 

Mais Educação, a reunião tratou sobre o caderno de apoio pedagógico e a sua estrutura, 

que se encontra disponível no site do Ministério do Esporte, com 44 exemplos de planos 

de atividades. 

A parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação no Programa Mais 

Educação visa ampliar o alcance do Programa Segundo Tempo. Atualmente, 1.148 

escolas fazem parte do PST em um universo de 5 mil escolas do Programa Mais 

Educação. Neste ano o Segundo Tempo irá duplicar o número de escolas que aderiram 

ao programa, promovendo cada vez mais a universalização do esporte educacional. 

Iniciada no primeiro semestre de 2009, a parceria entre o Ministério do Esporte e o 

Ministério da Educação foi alinhada para integrar a política esportiva com a política de 

educação, de forma a incentivar a prática esportiva nas escolas. O Programa Mais 

Educação já prevê o esporte como uma de suas áreas.  

 

Breno Barros 

Ascom – Ministério do Esporte 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Segundo Tempo identifica talentos do atletismo em Pernambuco 

12/04/2011, 15:23 

 

O Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte - já 

apresenta resultados positivos no agreste nordestino. Em 

Garanhuns (PE), munícípio conhecido como Suíça 

Pernambucana e Cidade das Flores, cerca de 150 

estudantes carentes encontraram no atletismo a motivação 

para construir um futuro como atletas de alto rendimento. 

Eles se inspiram no soldado Cícero Vieira Rocha, 27, um ex-aluno do programa, filho de 

trabalhadora rural, atualmente forte candidato a uma vaga na equipe de maratona dos 

Jogos Mundiais Militares.  

O atleta pernambucano natural de Palmeirina, - cidade a 4 km de distância de Garanhuns 

- foi o segundo melhor brasileiro no Mundial das Forças Armadas de 2009, realizado em 

Washington (EUA), e o terceiro por equipe no mesmo evento, ocorrido na capital norte 

americana em 2010. Vieira Rocha também conquistou inúmeros títulos nacionais. Foi 

campeão da Volta de Aracaju (SE), em 2006, e da Corrida de Duque de Caxias em 2007, 

no Recife.  

Ele trabalha e faz seus treinamentos no 71º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército 

(BIMTZ), onde também funciona o núcleo de atendimento do Segundo Tempo, uma 

pareceria entre os Ministérios do Esporte e da Defesa.  

Seguindo os passos de Vieira Rocha, a aluna Denise Ferreira, 12, desponta no cenário 

nacional e internacional. No ano passado ela emplacou quatro importantes títulos na 

categoria mirim.  

Filha de pai mecânico e de mãe dona de casa, Denise venceu a competição Agreste 

Meridional e é a atual campeã pernambucana e vice-campeã brasileira das Olimpíadas 

Escolares (antigo JEB´s). Também representou o Brasil no atletismo em 2010 no Sul-

Americano Escolar, em Lima, Peru, onde se sagrou campeã por equipe e conquistou o 

quarto lugar nos 1,5 mil e 2 mil metros.  

Entre troféus, medalhas, prêmios em dinheiro e bicicletas conquistadas, ela começa a 

fazer planos para o futuro. “Porque adoro correr, conheci Recife, Fortaleza, Maceió e até 

o exterior. Ainda não sei qual profissão seguirei, mas estou certa de que o esporte é o 

meu caminho”, afirmou.  

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Carla Belizária  

Legenda/foto: Denise Ferreira e soldado Cícero Vieira Rocha (abaixados) com os novos 

contemplados do Segundo Tempo  

Foto: Comunicação Social - 71º BIMTZ  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Rede de amigos do Segundo Tempo fortalece programa em Garanhuns 

18/04/2011, 11:00 

 

Quando o assunto é assegurar uma infância tranquila, 

longe da violência urbana, o esporte do Programa 

Segundo Tempo age como ferramenta de proteção. Em 

Garanhuns, cidade do interior de Pernambuco, distante 

229 quilômetros de Recife, a maioria dos 150 estudantes 

contemplados são de Boa Vista, um bairro da periferia 

cujas ruas não têm asfalto nem coleta de esgoto. Entretanto, um dos principais 

problemas, a exposição da juventude ao perigo das drogas, está sendo combatido por 

meio do programa de inclusão do Ministério do Esporte e por contar com o compromisso 

social da população.  

Foi criada uma rede de proteção em defesa desses jovens. A cidade se uniu ao 71º 

Batalhão de Infantaria Morotizada do Exército (BIMTZ), onde funciona o núcleo de 

atendimento do programa. Professores de escolas públicas onde os beneficiados têm o 

ensino regular – José Brasileiro (municipal) e General Sampaio (estadual) – vestiram a 

camisa do Segundo Tempo. Eles somaram forças com prefeitura, pais de alunos e 

comerciantes para identificar, monitorar e garantir a presença dos estudantes nas 

atividades do Segundo Tempo. Em Garanhuns, o programa Segundo Tempo é uma 

parceria entre os Ministérios do Esporte e da Defesa.  

Os garotos que antes eram agressivos estão tranqüilos e apresentam freqüência escolar 

excelente, informa o coronel Evaldo Ferreira Baptista, comandante do batalhão. Ele atribui 

a evolução na assiduidade escolar ao fato de essa ser uma exigência do quartel para que 

eles participem do programa. As crianças estudam em um turno e, no outro, praticam 

esporte, recebendo reforço escolar e alimentação. Dessa maneira, observa o coronel, 

eles não têm tempo para embarcarem no caminho errado. “É uma oportunidade para uma 

vida melhor e eles estão sabendo aproveitar”, assegura o militar. 

 

Carla Belizária  

Foto: Francisco Medeiros  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Segundo Tempo motiva prática esportiva a universitários 

21/04/2011, 08:58 

 

Com apenas um ano de existência, o programa Segundo 

Tempo Universitário já apresenta resultados positivos e 

tem motivado os alunos à prática de esportes. É o que 

afirma André Reis, professor de Educação Física da 

Universidade de Brasília (UnB) e um dos responsáveis 

pela implantação do programa na instituição que, logo no primeiro semestre, teve uma 

adesão de 120 alunos.  

Segundo André, além do interesse dos alunos em obterem os créditos oferecidos aos 

participantes do programa, necessários para concluir a graduação, as horas dispensadas 

à prática de esportes é uma forma de aliviar a tensão em meio à semana de estudos. É o 

que acontece, por exemplo, com Carina Ávila. Estudante de Comunicação Social da UnB, 

ela já treinava futebol de salão antes de ingressar na universidade e, neste semestre, 

resolveu dar continuidade às atividades esportivas com a modalidade futebol de campo. 

“Tem me ajudado muito. A gente sempre está envolvida com estudo e com trabalhos da 

graduação. Se a universidade não oferecesse essa prática desportiva, dificilmente eu 

conseguiria fazê-la em outro horário”, diz Carina.  

Atualmente, o programa Segundo Tempo Universitário na UnB conta com uma equipe de 

cinco coordenadores e 12 graduandos de Educação Física que atuam como monitores. 

São atendidos 600 alunos nas modalidades de atletismo, futebol de campo, futsal, 

voleibol, handebol e basquete.  

André Reis destaca ainda que o princípio fundamental do programa é unir o aprendizado 

técnico da modalidade esportiva ao caráter lúdico. “Essa definição de esporte de lazer ou 

esporte de rendimento é muito subjetiva. Trabalhar a técnica não é deixar de lado a parte 

lúdica. Para os alunos, é uma brincadeira; para os professores e monitores, há uma 

variável técnica e de aprendizado dos fundamentos da modalidade. Nosso lema é ‘jogar 

para aprender e aprender para jogar’”, ressalta. Antes de iniciar as atividades, acrescenta 

o professor, os alunos são submetidos a testes cardiorrespiratórios e de massa corporal e 

têm seu desempenho monitorado no decorrer do semestre.  

O Segundo Tempo Universitário devolveu o hábito esportivo para os alunos, proporcionou 

mais cuidados com a saúde, e tem formado atletas para competições. A Associação 

Atlética Acadêmica da Universidade, que antes tinha dificuldades em estruturar equipe 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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para competições, hoje capta alunos do programa que demonstram potencial esportivo 

para participar de eventos pela universidade.  

O aumento na procura pela prática de esportes também tornou necessária a revitalização 

dos espaços. “A coisa só melhora quando há programas que impulsionam isso. A UnB 

abraçou o Segundo Tempo Universitário. A ocupação das quadras fez com que a 

universidade tivesse um olhar diferenciado sobre a necessidade de motivar o hábito 

esportivo e revitalizasse os espaços”, reforça André.  

O Ministério do Esporte já firmou parceria com outras cinco instituições públicas de ensino 

superior além do Distrito Federal. Participam do Programa os estados de Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Paraná. 

 

Paula Braga  

Ascom - Ministério do Esporte  
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