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Projeto “Zoológico Vai à Escola” leva conscientização ambiental e teatro a 

estudantes do Segundo Tempo 

Sexta, 11 Abril 2014 15:50 

 

A primeira 

semana de 

abril foi 

diferente para 

300 estudantes 

do Programa 

Segundo 

Tempo (PST) 

Forças no 

Esporte, 

atendidos no 

Grupamento 

dos Fuzileiros 

Navais de Brasília. Eles receberam o projeto “Zoológico Vai à Escola” que, além da 

conscientização ambiental, levou a eles noções de cuidados com os animais, por meio de 

palestra, filmes, peças teatrais - inclusive com marionetes, e exposição de animais 

empalhados. 

Os alunos contemplados são de famílias carentes. Durante palestra conferiram como 

acontece o tráfico de animais e também conheceram a origem do vidro, que vem da areia 

retirada dos rios, cujo processo de retirada degrada o meio ambiente ao causar erosão. 

 Integrantes do projeto do Zoológico de Brasília deram orientações sobre a destinação 

correta do lixo, com a separação dos 

resíduos secos dos orgânicos. Meninos e 

meninas, assistiram ao depoimento de 

um gari explicando como trabalhar com a 

reciclagem. “Devemos pegar a caixa de 

leite, abri-la na parte de cima, passar 

água e colocá-la pra secar. Garrafas pet 

de refrigerante e as de vidro que usamos 
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casa também devem ser entregues limpas e secas na hora da coleta“, ensinou Naiane 

Simões, 13 anos, aluna do Centro Educacional do Lago Norte. 

 Um dos momentos mais emocionantes foi quando a garotada prestigiou a exposição de 

animais empalhados. Entre os mais observados estavam o jacaré, lobo-guará, arara-azul, 

tartaruga, tucano e pelicano. Os alunos também puderam vem o tipo de dentição dos 

animais a partir da exposição de vários tipos de crânios e um exemplar de pele de cobra 

cascavel com cerca de 1,5 metro de cumprimento. 

 

Marionetes – O teatrinho com marionetes deixou as crianças eufóricas. No elenco, 

bonecos interpretando a onça-pintada, o macaco chimpanzé, o sapo - que abre a 

apresentação - e a pantera. A história acontece dentro do zoológico quando um dos 

personagens fala que foi preso e o outro, que foi sequestrado. “A peça foi muito legal, foi 

muito alegre e divertida. Ri bastante”, afirmou Paulo Henrique Pereira, 8 anos, aluno do 3º 

ano na Escola Classe Varjão. 

 “Na verdade, a moral da história é mostrar para eles a importância da preservação da 

natureza e dos animais e que o zoológico não é lugar de prender, e sim, de cuidar. 

Também enfatizam a situação dos animais silvestres, e que qualquer pessoa pode ter 

uma animal em casa, desde que autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Renováveis (Ibama)”, explicou o suboficial Paulo Roberto de Faro, 

coordenador de núcleo do PST no grupamento. 

   

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Ministério libera R$ 1,6 mi para programas PST/Navegar e Vida Saudável no Paraná 

Terça, 15 Abril 2014 15:21 

  

O Ministério do Esporte 

liberou cerca de R$ 1,6 

milhão para o governo do 

Paraná, recurso destinado à 

implantação dos Programas 

Segundo Tempo/Navegar e 

Vida Saudável. De acordo 

com o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Ricardo 

Cappelli, “essa viabilização é o sinal concreto do início imediato da implantação dos dois 

programas que têm previsão de atendimento efetivo nos próximos dois meses”, diz. 

 Cappelli explica que o valor resulta da somatória da primeira parcela liberada para os 

programas. São elas: R$ 1.444.320,00 para o Vida Saudável e R$ 130 mil para o 

PST/Navegar. Segundo ele, o recurso vai possibilitar a contratação dos profissionais que 

atuam nos programa, divulgação, reparação dos espaços, bem como demais ações 

estruturantes do projeto.  

 Para o secretário, os investimentos que começam a chegar contribuem para uma grande 

mudança no cenário esportivo do Paraná. “Há a inclusão de  estudantes da rede pública 

na prática de esportes náuticos, com o PST Navegar, e melhorias na qualidade de vida de 

pessoas com idades acima de 45 anos e idosos em 33 cidades do interior e na capital, 

com o Vida Saudável”, frisa. 

 

 Segundo Tempo/Navegar – O programa contemplará, pela prática dos esportes 

náuticos remo, canoagem e vela, cerca de 300 estudantes. Serão implantados três 

núcleos de atendimento que funcionarão nas seguintes instalações: Associação Santa 

Helena de Canoagem Clube, no balneário municipal; Associação Ribeirão Clarense de 

Canoagem, no distrito administrativo de Cachoeira do Espírito Santo e no Clube de 

Natação e Regatas Comandante Santa Rita, na cidade de Paranaguá. Cada núcleo 

atenderá 100 crianças e adolescentes que contarão com aulas técnicas e praticas, 

embarcações e equipamentos de segurança. 

 Vida Saudável – Serão 39 núcleos de atendimento distribuídos em 33 cidades 

paranaenses, e na capital Curitiba. As atividades serão desenvolvidas nas Academias da 
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Terceira Idade (ATI) que, além da prática esportiva, garantirão recreação e cultura como o 

teatro, dança de salão, cinema e clube de leitura, gratuitamente, a 7,8 mil pessoas acima 

dos 45 anos. 

Os municípios contemplados com o Vida Saudável são: Almirante Tamandaré, Barra do 

Jacaré, Bocaiúva do Sul, Campo do Tenente, Centenário do Sul, Cerro Azul, Céu Azul, 

Contenda, Corbélia, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Fernandes Pinheiro, Grandes Rios, 

Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Jaboti, Mallet, Mandirituba, Matelândia, 

Miraselva, Piraí do Sul, Prado Ferreira, Quitandinha, Ramilândia, Rebouças, Rio Branco 

do Sul, São José dos Pinhais, Teixeira Soares, Tibagi, Tijucas do Sul e Wenceslau Braz. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Técnicos e colaboradores do Ministério do Esporte fazem capacitação para domínio 

da plataforma e-Pro-Info/MEC 

Quinta, 17 Abril 2014 15:19 

 

Estruturado pelo 

Ministério da 

Educação (MEC) 

para promover o 

uso pedagógico de 

tecnologias de 

informática e de 

comunicação na 

rede pública de 

ensino, o 

Programa Nacional 

de Tecnologia 

Educacional (ProInfo) será utilizado pelo Ministério do Esporte. A plataforma e-Pro-

Info/MEC fará parte da segunda fase da capacitação continuada, oferecida no ensino a 

distância, para cerca de 30 mil professores/monitores do Programa Esporte da Escola, e 

posteriormente será estendida a todos os programas sociais da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis).  

 O Esporte da Escola é uma iniciativa que resulta da parceria entre os programas 

Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, e o Mais Educação, do MEC, desenvolvidos 

nas unidades de ensino da rede pública no contraturno do ensino regular, quando são 

oferecidas práticas esportivas de lazer e recreação aos alunos. Os primeiros beneficiados 

nas capacitações a distância serão cerca de 30 mil monitores das escolas públicas que 

aderiram ao Esporte da Escola em 2013, que atenderão a mais de 3,6 milhões de 

estudantes, distribuídos em 22.161 escolas públicas de 3.018 municípios em todos os 

estados do país. 

 A capacitação a distância começa após a capacitação presencial que atenderá ao 

mesmo público- alvo. A perspectiva é que em agosto deste ano a plataforma esteja pronta 

para iniciar a oferta de cursos a distância para os recursos humanos de todos os 

programas sociais.  
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Primeiro passo  

Os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema de capacitação a distância dos 

monitores do Esporte da Escola aprenderam sobre a estrutura da plataforma de Ensino a 

Distância (EaD). São cerca de 20 profissionais, entre técnicos da Snelis e consultores das 

universidades Estadual de Maringá (UEM) e das Federais de Minas Gerais (UFMG) e do 

Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 O curso, realizado no laboratório-1, da Universidade de Brasília (UnB), quinta e sexta-

feira (10 e 11.04), foi ministrado pela consultora da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Élvia Ribeiro. Os profissionais conheceram as funcionalidades da ferramenta e formas de 

operação.   

 Para a diretora da Snelis Andréa Ewerton, “essa é sem dúvida uma política estruturante, 

uma vez que, a parceria com o MEC e as universidades, além da expertise e certificação 

aos cursistas, agrega valor às ações da secretaria e qualificam efetivamente as políticas 

públicas de esporte e lazer”, diz.  

  

 Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Atleta do tênis de mesa ministra curso para universitários e pessoas com 

deficiência do Segundo Tempo 

Quinta, 24 Abril 2014 11:04 

 

Morador da cidade mineira de Juiz de Fora, o mesatenista paraolímpico beneficiado do 

programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte Alexandre Ank reforça a rede de 

solidariedade que o esporte é capaz de formar. O atleta ministrará no dia 26 de abril, das 

9 às 11h, palestra gratuita sobre tênis de mesa para alunos do Programas Segundo 

Tempo (PST), das vertentes Universitário e Pessoas com Deficiência, na Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), que tem uma parceria com o Ministério do Esporte. 

“Minha palestra no minicurso de tênis de mesa para alunos do Segundo Tempo tem 

caráter motivacional. Eu, que antes do acidente era jogador de futebol, conheci o poder 

transformador do esporte”, disse. 

Vítima de acidente automobilístico aos 17 anos, que o deixou paraplégico, Alexandre, 

hoje com 34 anos, encontrou no tênis de mesa adaptado a fórmula da superação. O 

bolsista é atleta da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Juiz de Fora, e da 

Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo.  

Potencial esportivo ele tem de sobra. O mesatenista acumula medalhas de ouro e bronze 

nos Jogos Parapan Americanos Rio 2007, conquistas que o levaram a participar da 

Olimpíadas de Pequim 2008. Também Vice-campeão do Parapan-Americano da 

modalidade na Costa Rica, em 2013, o jogador está entre os 40 melhores do mundo e 

vislumbra atualmente sua classificação para o Parapan de tênis de mesa no Canadá, em 

2015. A luta pela classificação pode levá-lo para os jogos Paraolímpicos do Rio 2016.  

O minicurso será na Faculdade de Educação Física (Faefid), local onde funcionam quatro 

núcleos do Programa Segundo Tempo. Três atendem a 300 alunos do PST – 

Universitário, entre acadêmicos de medicina, filosofia, engenharia, educação física, 

farmácia e mestrando de matemática e de ciência da religião. Outro núcleo, o PST- 

Pessoas com Deficiência, beneficia 100 pessoas com limitações física, mental, motora, 

visual ou com autismo. 

“Do total de 80 vagas disponibilizadas no início desta semana, 34 já foram preenchidas”, 

informa Carla Rafael, coordenadora do PST – Pessoa com Deficiência. De acordo com a 

educadora, como o tênis de mesa não é praticado pelos alunos do programa, a proposta 

é despertar interesse desse público para que a modalidade seja oferecida.  
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 O atendimento na faculdade contempla o público universitário e com deficiência 

simultaneamente, no mesmo espaço. São oferecidas turmas privilegiando a inclusão de 

pessoas com deficiência que, ao lado dos estudantes de nível superior, praticam vôlei, 

natação, futebol de salão e futsal, masculino e feminino, além de musculação, 

hidroginástica e caminhada orientada. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Cidade baiana é pioneira na capacitação de monitores do programa Esporte da 

Escola 

Quinta, 24 Abril 2014 21:03 

  

Lauro de Freitas, na Bahia, é o primeiro 

município do país a passar pela capacitação 

dos monitores do programa Esporte da 

Escola. A cidade, que fica na região 

metropolitana de Salvador, recebeu nesta 

quinta-feira (24.04) a formação presencial 

oferecida pelo Ministério do Esporte – a 

segunda etapa de treinamento terá ensino a 

distância. Depois da Bahia, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre sediarão o curso de formação de monitores voluntários do programa. 

A capacitação em Lauro de Freitas termina nesta sexta-feira (25.04) e tem como público 

alvo cerca de 50 professores que exercem a função de monitores do programa em 51 

escolas, sendo 90% acadêmicos de educação física e 10% educadores com experiência 

no campo esportivo. Os profissionais são responsáveis pelo atendimento de mais de 

6.800 alunos. 

O Esporte da Escola é uma iniciativa que resulta da parceria entre os programas Segundo 

Tempo, do Ministério do Esporte, e Mais Educação, do MEC. A formação dos monitores é 

ministrada pelos consultores da rede de universidades públicas vinculada à Secretaria 

Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis).. Em Lauro de Freitas, o 

curso tem a participação de equipe colaboradora composta por professores de 

universidades do estado da Bahia. 

Representando o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, 

Ricardo Cappelli, a diretora do Departamento de Políticas e Programas Intersetoriais, 

Andrea Ewerton, participou da solenidade de abertura, na Associação dos Funcionários 

Públicos da Bahia, na Estrada do Coco. Acompanhada pela coordenadora-geral de 

Esporte Educacional, Claudia Bernardo, ela deu aos as boas vindas  aos presentes. 

Ao ressaltar a importância da capacitação para a universalização do esporte educacional, 

Andrea destacou o compromisso dos gestores para receber o evento: “O pioneirismo da 

cidade de Lauro de Freitas é de grande relevância para esta ação” A formação dos 

monitores é uma realização da Secretaria de Educação e do Ministério do Esporte. 
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O coordenador do Mais Educação em Lauro de Freitas, Isaías Rocha, explicou que o 

programa tem como objetivo manter os estudantes em turno integral nas unidades, com 

um período para atividades acadêmicas e outro voltado à programação esportiva e 

cultural. “Por isso a necessidade de capacitar monitores que estejam aptos a desenvolver 

atividades com os alunos no turno inverso ao da sala de aula.” 

 

Rio de Janeiro 

O segundo evento de capacitação do Esporte da Escola acontecerá na capital fluminense. 

Programado para os dias 26 e 27 de abril, o curso vai atender 100 monitores no Ginásio 

Experimental Olímpico (GEO) Juan Antonio Samaranch, situado à rua Marcel Proust, 201, 

no bairro de Santa Teresa. 

 

Porto Alegre 

A capital do Rio Grande do Sul receberá sua primeira turma nos dias 8 e 9 de maio, 

quando serão capacitados 50 educadores na Escola de Educação Física da Universidade 

Federal do estado (UFRGS). 

A formação nacional deve abranger cerca de 30 mil monitores e professores do Esporte 

da Escola. Os profissionais são responsáveis pela execução da parceria referente à 

adesão de 2013, que beneficia 3.680.861 estudantes distribuídos em 22.161 escolas 

públicas de 3.018 municípios em todos os estados do país. 

 

Carla Belizária 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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