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Recreio nas Férias 2010 promove atividades lúdicas e culturais a partir desta 

segunda 

18/01/2010, 16:00 

 

O mês de janeiro é o mais esperado pelas crianças e 

adolescentes, pois é o período das férias escolares. Já 

para as crianças beneficiadas pelo Programa Segundo 

Tempo, do Ministério do Esporte, janeiro significa Recreio 

nas Férias. A partir desta segunda-feira (18) começam as 

atividades no projeto Segundo Tempo/Recreio nas Férias janeiro 2010 no convênio 

firmado com a Prefeitura Municipal de Goiânia, Goiás. 

O Recreio nas Férias garante que as férias sejam mais divertidas, proveitosas e 

construtivas para os beneficiados do programa, durante o período sem aula. Na segunda 

edição do projeto, a Secretaria Nacional de Esporte Educacional pretende atender mais 

de 80 mil crianças, em oito convênios.  

A proposta do Recreio nas Férias é oferecer aos participantes, além de uma grande 

variedade de atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, atividades que 

busquem a valorização do respeito, companheirismo e que estimulem a participação das 

famílias e do voluntariado na comunidade.  

A coordenadora do projeto Segundo Tempo/Recreio nas Férias, Silvia Bortoli, informa que 

a secretaria pretende realizar um trabalho junto aos núcleos do projeto. “Pretendemos 

visitar 20% dos núcleos de todos os convênios que se propuseram a realizar o projeto em 

2010. As diretrizes são as mesmas da primeira edição, com passeios programados para 

as crianças e atividades culturais, de acordo com as realidades locais”, explica. O tema 

gerador a ser abordado pelos núcleos do Recreio nas Férias será Meio Ambiente.  

 

Cronograma de atividades do programa Recreio nas Férias de janeiro de 2010: 

 

Prefeitura Municipal de Goiânia (GO)  

18 a 22 de janeiro de 2010 

 

ONG Bola Pra Frente (SP) 

25 a 29 de janeiro de 2010 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5905
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5905
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Prefeitura Municipal de Coronel Freitas (SC)  

25 a 29 de janeiro de 2010 

 

Prefeitura Municipal de Nova Prata (RS)  

25 a 29 de janeiro de 2010 

 

Instituto Contato (SC) 

25 a 29 de janeiro de 2010 

 

Prefeitura Municipal Aracaju (SE) 

25 a 29 de Janeiro de 2010 

 

Federação Paulista de Xadrez (SP) 

25 a 29 de Janeiro de 2010 

 

Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (CE) 

A data será definida de acordo com o calendário escolar municipal, devido à greve escolar 

do ano letivo anterior. 

 

Breno Barros  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Crianças se divertem durante Recreio nas Férias em Goiânia 

21/01/2010, 11:50 

    

Pela primeira vez, três mil crianças e jovens de Goiânia 

terão no decorrer desta semana, de 18 a 22 de janeiro, as 

férias escolares mais agitadas. Conhecer museus, o 

Parque Mutirama e locais de lazer da capital goiana são 

algumas das atividades oferecidas pelo projeto Segundo 

Tempo/Recreio nas Férias, da parceria entre a prefeitura da cidade e o Ministério do 

Esporte. 

O coordenador da parceria do Programa Segundo Tempo e do Projeto Recreio nas Férias 

em Goiânia, Jorge Luiz Ribeiro, explica que a iniciativa vem preencher uma lacuna na 

inclusão social das crianças de baixa renda na cidade. “Com uma programação que foge 

do trivial, o projeto de férias consegue satisfazer aos anseios culturais dessas crianças 

que, no seu dia a dia, não têm acesso a museu ou outros pontos turísticos da nossa 

cidade”.  

Em janeiro de 2010, o projeto Recreio nas Férias atende 26 polos na capital goiana. A 

previsão é que nas férias de julho as crianças repitam a dose. Para viabilizar a ação, 

foram distribuídos pelo Ministério do Esporte materiais pedagógicos, cartilhas educativas, 

além de artigos esportivos e de recreação, como bolas, bambolês, cordas, jogos de 

dominó, frescobol, petecas e kit mini-traves.  

 

O projeto  

O Recreio nas Férias garante que o período sem aulas seja mais divertido, proveitoso e 

construtivo para os beneficiados pelo programa. Na segunda edição do projeto, em 2010, 

a Secretaria Nacional de Esporte Educacional pretende atender a mais de 80 mil crianças, 

em oito convênios.  

A proposta do Recreio é oferecer às crianças participantes uma grande variedade de 

atividades esportivas, recreativas, de lazer e culturais, e também atividades que busquem 

a valorização do respeito, companheirismo, com estímulo à participação das famílias e do 

voluntariado na comunidade. 

 

Leia mais sobre o projeto Segundo Tempo/Recreio nas Férias 2010: 

Recreio nas Férias 2010 promove atividades lúdicas e culturais a partir desta segunda  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5908
http://portal.esporte.gov.br/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5905
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Breno Barros  

Foto: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Ministro do Esporte participa de capacitação dos novos gestores do Segundo 

Tempo 

25/01/2010, 11:10 

    

O ministro do Esporte, Orlando Silva, participa nesta terça-

feira (26), às 9h, da abertura da Capacitação dos 

Coordenadores Gerais do Programa Segundo Tempo, no 

Salão Azul do Hotel Nacional. O encontro vai reunir 

gestores de novos convênios com o objetivo de orientá-los 

sobre a estruturação do projeto do Ministério do Esporte. 

No fim do ano de 2009, o Ministério do Esporte firmou 124 novos convênios com o 

Segundo Tempo. A capacitação vai nortear 105 coordenadores gerais, 80 coordenadores 

pedagógicos e 31 ouvintes para que eles iniciem as atividades do programa com todas as 

ações estruturadas, atendendo às crianças de forma integral. 

O evento será separado em dois módulos. O primeiro vai apresentar aos novos gestores 

o funcionamento do programa e a implementação dos projetos. O segundo vai ensinar os 

tramites legais para prestações de contas e licitações. 

Além do ministro Orlando Silva, a cerimônia de abertura contará com a presença do 

secretário nacional de Esporte Educacional, Fabio Hansen, e do representante da 

Controladoria Geral da União (CGU) Rógerio Goulart. 

 

Programa Segundo Tempo  

É um programa socioeducativo que promove a inclusão social por meio do esporte. Os 

estudantes contemplados têm um tempo extra após as atividades escolares normais, 

quando se dedicam à prática esportiva. O Segundo Tempo é voltado para escolas 

públicas e comunidades localizadas em áreas carentes. No biênio 2008/2009, mais de um 

milhão de crianças e jovens foram atendidos. 

 

Serviço  

Cerimônia de abertura da Capacitação dos Coordenadores Gerais do Segundo Tempo  

Data: 26/01/2010  

Hora: 9h  

Local: Salão Azul do Brasília Hotel Nacional - Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A, 

Brasília (DF). 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5910
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5910
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Ascom - Ministério do Esporte 
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Recreio nas Férias beneficia nesta semana crianças de quatro estados do Brasil 

25/01/2010, 16:40 

    

Nesta semana, entre os dias 25 e 29 de janeiro, seis convênios do programa Segundo 

Tempo irão proporcionar às crianças e aos jovens beneficiados uma semana de diversão, 

passeios e aprendizado. Eles vão vivenciar na prática o projeto Recreio nas Férias, da 

Secretaria Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte. 

Os convênios são com as seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

(SC), Instituto Contato (SC), Prefeitura Municipal de Nova Prata (RS), Federação Paulista 

de Xadrez (SP), ONG Bola Pra Frente (SP) e a Prefeitura Municipal Aracaju (SE), que 

realizarão as atividades. Na semana passada, o projeto atendeu mais de três mil crianças 

em conjunto com a Prefeitura Municipal de Goiânia (GO). 

O Ministério do Esporte pretende beneficiar em janeiro de 2010 mais de 80 mil crianças 

de seis estados do país, com férias mais divertidas, grande variedade de atividades 

esportivas, recreativas, de lazer e culturais, atividades que busquem a valorização do 

respeito, companheirismo e que estimulem a participação das famílias e do voluntariado 

nas comunidades. 

 

Leia mais sobre o projeto Segundo Tempo/Recreio nas Férias 2010: 

 

Crianças se divertem durante Recreio nas Férias em Goiânia 

 

Recreio nas Férias 2010 promove atividades lúdicas e culturais a partir desta segunda  

 

Breno Barros  

Ascom – Ministério do Esporte  

 

 

 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Segundo Tempo pretende triplicar o atendimento para 3 milhões de estudantes no 

Brasil 

26/01/2010, 17:11 

 

Criado há sete anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, o Ministério do Esporte investe em 2010 no 

Programa Segundo Tempo, com o desafio da 

universalização do esporte até o próximo ano para 

satisfazer as necessidades físicas e educacionais de 3 

milhões de estudantes da rede de pública. Essa foi a meta anunciada nesta terça-feira 

(26), durante a Capacitação Nacional do Programa Segundo Tempo, por Gianna Lepre 

Perim, diretora do Departamento de Esporte Escolar e Identidade Cultural do Ministério do 

Esporte. Atualmente o programa contempla cerca de 1 milhão de estudantes. 

O evento acontece até amanhã, no Hotel Nacional em Brasília, e conta com a 

participação de 200 profissionais, entre coordenadores gerais e coordenadores 

pedagógicos do Segundo Tempo. O programa de inclusão social por sua vez passa, 

atualmente, por um novo momento na democratização do esporte. O evento conseguiu 

reunir representantes de 124 novos convênios, com os quais está sendo utilizado um 

novo sistema de gestão do governo federal, detentor de maior esforço e transparência 

dos recursos públicos orçamentários, o Siconv. 

Ao desejar boas vindas e compromisso aos participantes, a representante do ministro 

Orlando Silva explicou a fundamentação e a metodologia do Segundo Tempo, reforçando 

a importância do programa. A meta é orientar os gestores para que as atividades do 

programa se iniciem nos respectivos estados e municípios, com todas as ações 

estruturadas, atendendo às crianças de forma íntegra. “Uma boa qualificação dos 

recursos públicos depende muito da nossa aproximação com os parceiros, fortalecendo 

os convênios e valorizando iniciativas” reconheceu. 

A diretora ressaltou que o Segundo Tempo não se trata de um programa formador de 

talentos, mas admitiu que tal ação “poderá identificar potenciais olímpicos”. De acordo 

com Gianna Perim, dentre um universo de 1 milhão de estudantes contemplados no país, 

vivenciando a oportunidade da prática esportiva, seria quase impossível não se identificar 

potenciais. 

 

Parceira interministerial  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5914
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5914
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O diretor do Departamento de Esporte Universitário, Apolinário Rebelo Figueiredo, 

anunciou aos presentes a formalização de um convênio entre o Ministério do Esporte e o 

Ministério da Educação. “Por meio da parceria entre o Segundo Tempo e o Programa 

Mais Educação do MEC, estamos garantindo o acesso à pratica esportiva e reforço 

escolar e alimentar a 360 mil estudantes, distribuídos em mais de mil escolas públicas”, 

disse. 

Participaram da solenidade o representante da Controladoria Geral da União (CGU) 

Rogério Goulart e a coordenadora geral de Capacitação e Administração Pedagógica do 

Segundo Tempo, Cláudia Bernardo. 

Durante a cerimônia foi feito um minuto de silêncio em memória das vítimas do Terremoto 

no Haiti. 

 

Carla Belizária  

Foto: Aldo Dias  

Ascom – Ministério do Esporte  
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Capacitação profissional e Recreio nas Férias agitam Segundo Tempo no interior 

paulista 

27/01/2010, 10:01 

 

Durante toda esta semana, acontece em 14 municípios do 

interior de São Paulo, o Programa Recreio nas Férias, 

com a participação 18 mil estudantes em núcleos do 

Segundo Tempo desenvolvido em parceria com a 

Organização da Sociedade Civil para Interesse Público 

(Oscip), Pra Frente Brasil. A ação oferece às crianças e adolescentes participantes uma 

grande variedade de atividades esportivas como vôlei, futsal, basquete e handebol, jogos 

de mesa damas, dominó e xadrez, gincanas, brincadeiras, oficinas de construção de 

brinquedos, desenho, pintura e passeios. 

O Recreio nas Férias é uma iniciativa do Ministério do Esporte que tem como meta 

garantir que as férias escolares das crianças beneficiadas pelo Programa Segundo 

Tempo sejam muito mais divertidas, proveitosas e construtivas. As atividades buscam a 

valorização do respeito, companheirismo e que estimulem a participação das famílias e do 

voluntariado na comunidade. Nele, crianças e adolescentes contemplados recebem 

gratuitamente uniforme e lanche. 

Além do Recreio nas Férias, a entidade pautou o mês de janeiro na organização do 

cronograma de 2010. Dentro do planejamento das ações que serão desenvolvidas no 

decorrer do ano para melhorar ainda mais o atendimento dos estudantes beneficiados, foi 

realizada a capacitação de 90 coordenadores de núcleos. 

“A intenção é preparar os profissionais para oferecer atendimento de alta qualidade a 

crianças e adolescentes beneficiados por nossa entidade”, afirma Karina Valéria 

Rodrigues, diretora-geral da organização. Ela justifica que na prestação de serviço, “o 

bom atendimento é sinônimo de eficiência e também nossa constante preocupação”. 

A primeira rodada do treinamento aconteceu no último dia 11, com a participação dos 

profissionais em evento realizado no Parque Serra Dourada, em Jaguariúna, São Paulo. 

Já na segunda-feira, dia 18, foi a vez da capacitação promovida pelo Ministério do 

Esporte, visando o programa Recreio nas Férias. 

 

Municípios da parceria  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5916
http://www2.esporte.gov.br/ascominternet/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=5916


 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS 

       PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST 
  

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br 

A Ong Pra Frente Brasil tem núcleos do Segundo Tempo implantados nas cidades de 

Artur Nogueira, Jaguariúna, Pedreira, Marília, Sumaré, Iracemápolis, Ibaté, Taboão da 

Serra, Santo Antônio de Posse, Batatais, Osvaldo Cruz, Itapira, Ourinhos e Presidente 

Prudente. 

 

Carla Belizária  

Ascom – Ministério do Esporte 
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Ministro do Esporte fala da importância da capacitação dos coordenadores do 

Segundo Tempo 

27/01/2010, 10:40 

 

O ministro do Esporte, Orlando Silva, esteve presente na 

tarde de terça-feira (26) na Capacitação Nacional do 

Programa Segundo Tempo, que reuniu coordenadores 

gerais, coordenadores pedagógicos e ouvintes em Brasília. 

Ele conversou com os novos gestores de convênios e falou 

da importância do evento. “No esforço de qualificação do Programa Segundo Tempo, 

esse encontro de capacitação tem um papel fundamental”, disse. 

Para o ministro, o ano de 2009 foi extremamente positivo, com 124 novos convênios. 

“Temos que comemorar a evolução do programa nesses seis anos. Os participantes 

desta capacitação vão incorporar as melhores práticas do Segundo Tempo na 

implantação de seus convênios”. 

Silva falou ainda que o Segundo Tempo é uma oportunidade única para os beneficiados e 

profissionais envolvidos no programa. “Difundir valores, conceitos e ideias é uma 

experiência transformadora para crianças e para os coordenadores”, declarou.  

O evento acontece até a tarde de hoje, no Hotel Nacional, e conta com a participação de 

200 profissionais do Segundo Tempo. O programa de inclusão social, por sua vez, passa 

atualmente por um novo momento na democratização do esporte. 

 

Programa Segundo Tempo  

É um programa socioeducativo que promove a inclusão social por meio do esporte. Os 

estudantes contemplados têm um tempo extra após as atividades escolares normais, 

quando se dedicam à prática esportiva. O Segundo Tempo é voltado para escolas 

públicas e comunidades localizadas em áreas carentes. No biênio 2008/2009, mais de um 

milhão de crianças e jovens foram atendidos.  

 

Clara Mousinho  

Foto: Francisco Medeiros  

Ascom - Ministério do Esporte  
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