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Atividade esportiva
promovida pelo Programa
Esporte e Lazer da Cidade
(PELC) na praia de Bairro
Novo. Foto: Ádria de
Souza/Pref.Olinda
Debater os conceitos e relações entre esporte, lazer, juventude e violência na
sociedade atual, refletindo e conhecendo melhor a realidade de comunidades
pobres do município de Olinda. Esse é um dos objetivos do encontro de
formação de agentes sociais do PELC-PRONASCI, que acontece no período de
27 a 30 de janeiro, a partir das 8h30, no auditório da Secretaria da Fazenda e
Administração de Olinda, localizada na Avenida Santos Dumont, 170,
Varadouro.
Durante o encontro, que contará com a participação de 15 monitores e
coordenadores do programa, serão discutidas estratégias de preparação de
atividades diferenciadas que serão realizadas nas comunidades de Santa
Teresa e Alto da Mina. Modalidades recreativas e esportivas, destinadas a
jovens com idades entre 14 e 28 anos, serão ministradas nos locais pelos
agentes em formação.
O PELC, Programa de Esporte e Lazer da Cidade, é uma iniciativa do governo
Federal com o apoio da Prefeitura de Olinda através da Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do município, visando levar a prática de esportes às
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comunidades de baixa renda da cidade como forma de inclusão social.
Programação
PRIMEIRO DIA – 27/01/2010 (QUARTA-FEIRA)
08:30h – Mesa de Abertura: Violência e Juventude na cidade Patrimônio
09:00h – Apresentação do Grupo e Programação
09:20h – Apresentação Geral do PELC/PRONASCI
10:20h – Lanche/Pausa
10:30h – Os Princípios, Diretrizes e Objetivos do PELC
12:00h – Almoço
13:30h – Visita aos núcleos de Olinda – “(Re) Conhecendo a cidade”
(Visita às comunidades Alto da Mina e Santa Teresa a partir de roteiro prévio)
17:30h – Furdunço (confraternização do grupo)

SEGUNDO DIA – 28/01/2010 (QUINTA-FEIRA)
08:30h – Diário de Campo Criativo e Dinâmica de Abertura
08:40h – Debate sobre a visita aos núcleos
10:00h – Lanche/Pausa
10:10h – Exibição do filme: “Escritores da Liberdade” – 1a parte
11:10h – Violências: conceitos e realidades
12:00h – Almoço
13:30h – Esporte, Lazer e Violências
– Conceitos, relações e alternativas
16:10h – Lanche/Pausa
(Após o lanche as atividades anteriores serão retomadas)
17:30h – Furdunço (confraternização do grupo)
TERCEIRO DIA – 29/01/2010 (SEXTA-FEIRA)
08:30h – Diário de Campo Criativo e Dinâmica de Abertura
08:45h – Juventude e Tempo Livre
Debate sobre Juventude e Tempo Livre com atividade de colagem.
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10:00h – Lanche/Pausa
10:10h – Filme: Escritores da Liberdade – 2a parte
12:00h – Almoço
13:30h – Metodologia da Educação Popular e Planejamento participativo
15:30h – Lanche/Pausa
15:40h – Construindo oficinas
A partir das discussões anteriores, divisão em grupos para planejamento de
oficinas.
17:30h – Furdunço (confraternização do grupo)
QUARTO DIA – 30/01/2010 (SÁBADO)
08:30h – Diário de Campo Criativo e Dinâmica de Abertura
08:45h – Vivência das Oficinas – 1, 2 e 3
10:40h – Lanche/Pausa
10:50h – Avaliação das Oficinas
12:00h – Almoço
13:30h – Formas de Organização do Trabalho Pedagógico
15:30h – Lanche/Pausa
15:40h – Avaliando o Encontro de Formação
17:30h – Encerramento
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