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APRESENTAÇÃO

Nos próximos anos, muito vai-se falar sobre esporte 

no Brasil. No intervalo de dois anos, o País 

sediará os maiores eventos esportivos do 

planeta. Em 2014, a Copa do Mundo de 

Futebol será realizada em várias cidades 

brasileiras. E, em 2016, será a vez de a 

cidade do Rio de Janeiro receber os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos. 

O cenário não poderia ser mais propício para se refletir sobre a 

presença do esporte na vida e no imaginário das crianças e dos adolescentes. 

E o quanto ele pode contribuir para seu desenvolvimento integral. 

Antes de qualquer coisa, vale lembrar que praticar esporte é um direito e 

precisa ser garantido a cada criança e adolescente. Somado ao conjunto dos 

demais direitos, oferece mais qualidade de vida a meninas e meninos. 

Especialistas em desenvolvimento infantil reconhecem o esporte e a 

brincadeira como aspectos fundamentais para o desenvolvimento saudável 

das crianças: eles ajudam a fortalecer o organismo de maneira geral, 

melhorando aspectos psicológicos e físicos, ensinam a trabalhar em equipe e a 

conviver com as diferenças étnicas e de classe social.

Em muitos casos, o esporte também representa um meio fundamental para 

crianças e adolescentes aumentarem sua capacidade de lidar com situações de 

conflito e de catástrofe e se recuperar de traumas. Além disso, pode ser um 

aliado no processo educativo, em ações de combate à violência, ao racismo e à 

discriminação. Ao ser incorporado ao currículo escolar, pode contribuir para 

ampliar o número de matrículas e para estimular a aprendizagem.

Em todo o mundo, diversas experiências com esportes realizadas pelo UNICEF 

com governos e sociedade mostram que é possível obter resultados positivos. 

Atividades esportivas estão sendo adotadas para promover a saúde e alertar 

sobre os efeitos nocivos do álcool, tabaco, entre outras drogas. Programas 

recreativos têm criado ambientes seguros e ajudado a estabelecer relações 

estáveis entre as crianças e entre elas e os adultos. São iniciativas que abrem 

janelas para que as crianças expressem suas opiniões e ideias, tornando-se 

agentes de transformação social.
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No Brasil, diferentes ações também vêm sendo desenvolvidas com o apoio do 

UNICEF para garantir o direito à prática do esporte seguro e inclusivo a 

crianças e adolescentes, em áreas onde os desafios são mais críticos, como o 

Semiárido, a Amazônia e as comunidades populares dos centros urbanos. 

Tudo isso, no entanto, só está sendo possível pelas parcerias firmadas entre 

governos e sociedade civil nas esferas federal, estadual e municipal, em torno 

de um mesmo objetivo: fazer com que os diferentes níveis da gestão pública 

adotem o esporte como aliado no desenvolvimento das crianças. 

Em junho de 2010, representantes de mais de 3 mil municípios brasileiros 
aparticiparam da 3  Conferência Nacional do Esporte. Ali, debateram um plano 

de dez anos para o desenvolvimento de práticas esportivas. Como resultado, a 

Carta de Brasília é o documento que propõe a inclusão social e o desen-

volvimento humano por meio de programas socioesportivos, além da insti-

tucionalização do esporte educacional.

Entretanto, embora muitos avanços tenham sido obtidos nos últimos anos, na 

maioria das escolas públicas falta infraestrutura esportiva adequada e 

professores capacitados. Em diversas comunidades, não existem equipa-

mentos esportivos públicos, e as chances de participar em outras 

modalidades, diferentes do futebol, continuam limitadas.

Nesse sentido, trazemos o tema “Esporte e Cidadania” para a mobilização 

do Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012. Acreditamos que 

cada município pode aproveitar este momento para avançar e garantir esse 

direito a cada criança e adolescente. Nesse jogo, todos podem participar         

e sair vitoriosos.

Boa leitura e bom trabalho!

Marie-Pierre Poirier 
Representante do UNICEF no Brasil 



O Selo UNICEF Município Aprovado mobiliza gestores, técnicos, 

conselheiros, lideranças sociais, além das próprias famílias, adolescentes e 

crianças, para melhorar de forma concreta a vida de meninas e meninos de 

até 17 anos nos municípios do Semiárido e Amazônia Legal Brasileira. 

Fortalecendo o município, o Selo busca contribuir com o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e com a superação de marcantes 

iniquidades – de raça, etnia, gênero, local de origem, idade, entre outras – na 

garantia dos direitos de cada menino e menina dessas regiões do Brasil.

O Selo estimula as localidades a garantir às crianças e aos adolescentes os 

cinco direitos básicos do programa do UNICEF para o Brasil. São eles:

A atual edição do Selo tem duração de 36 meses, entre 2009 e 2012. O 

programa acontece por meio do desenvolvimento de capacidade técnica 

dos municípios, estratégias de mobilização social e do acompanhamento de 

indicadores, com desafios em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas 

Públicas e Participação Social. Esse último inclui a realização de fóruns 

comunitários e o desenvolvimento de ações temáticas.

Como parte do Eixo de Participação Social, cada município realizou,          
0em 2010, o 1  Fórum Comunitário do Selo UNICEF e fez seu Plano de Ação.         

A proposta é definir prioridades para os municípios avançarem nos 

indicadores sociais da infância e adolescência até 2012. Agora em 2011, um 

novo conjunto de atividades vem reforçar esse objetivo por meio da 

participação social: mobilizar, de forma ampla, escolas, famílias e comuni-

dades para que se envolvam na discussão e no controle de políticas públicas 

municipais para a infância e adolescência. Para tanto, estão sendo propostos 

quatro temas atuais e impactantes na vida das crianças e dos adolescentes:

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO SELO UNICEF
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sobreviver e se desenvolver, 

aprender, 

proteger-se e ser protegido do HIV/aids,

crescer sem violência, 

ser prioridade absoluta nas políticas públicas.
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Esporte e Cidadania 

Cultura e Identidade - Comunicação para a Igualdade Étnico-Racial

Educação para a Convivência com o Semiárido 

Mudança Climática e o Impacto na Vida de Crianças e Adolescentes

                                                                          

                                   

 
(Municípios Semiárido e Amazônia)

 
(Municípios Semiárido e Amazônia) 

 
(Municípios Semiárido) 

 
(Municípios Amazônia) 

Para cada um dos temas do Eixo de Participação Social, o UNICEF e parceiros 

criaram um guia metodológico específico. Neles, estão conceitos que 

deverão orientar o trabalho nos municípios participantes. As publicações 

também informam sobre planejamento e execução das atividades, 

mobilização e pontuação no processo de conquista do Selo. 

Com o apoio das prefeituras – por meio das secretarias municipais de 

Educação, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Comunicação, entre outras –, 

grupos de trabalho deverão se organizar para desenvolver ações nas 

unidades de ensino e em outros espaços alternativos de aprendizagem. Tudo 

isso sempre com a participação intensa de crianças e adolescentes.

Meninas e meninos serão estimulados a participar de atividades ligadas à 

educação, à cultura, ao meio ambiente, ao esporte e ao lazer no município 

onde moram. Conhecendo melhor suas raízes, seu povo e sua realidade, os 

estudantes tendem a compreender as formas de convivência com a região 

onde vivem, valorizando sua cultura e história e atuando como agentes de 

transformação social. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

organizações da sociedade atuantes na área da infância e adolescência e 

lideranças adolescentes também serão grandes aliados nessa jornada. Em 

todas as etapas, a comunicação será fundamental para manter a comunidade 

sempre informada sobre tudo o que acontece e mobilizada a participar.

Então, em 2012, o município  solicitará formalmente ao UNICEF a presença 
0de um mediador para a realização do 2  Fórum Comunitário, no qual será 

possível socializar todos os aprendizados. Durante o evento, o desempenho 

do município será avaliado pelo mediador  e pela comunidade. O que se 

pode garantir desde já é que, quanto mais participativa e articulada for toda 

essa experiência, melhores serão os resultados!

Para além da conquista do Selo, o UNICEF espera que o trabalho realizado 

em cada tema permaneça no cotidiano dos municípios, contribuindo com a 

melhoria das políticas públicas locais.



Mais uma vez, o tema Esporte e Cidadania integra o Eixo de Participação 

Social do Selo UNICEF Município Aprovado, agora na Edição 2009-2012.   

Na edição passada (2007-2008), que ocorreu apenas no Semiárido, 585 

municípios dessa região realizaram ações para incentivar a prática esportiva 

e a promoção do direito ao esporte e ao lazer.

A experiência demonstrou que é possível avançar, pois foram registradas 

inúmeras conquistas. Integrantes de conselhos de direitos e de organizações 

não governamentais (ONGs), adolescentes, prefeitos, vereadores, secretários 

municipais, todos participaram de uma grande mobilização pelo esporte.  

Em muitos lugares, jogos e brincadeiras passaram a fazer parte da vida de 

milhares de crianças e adolescentes. 

O direito ao esporte está expresso na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, adotada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 20 de novembro de 1989:

Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012
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Esporte 
como direito

Art. 31

“1. Os Estados partes reconhecem o direito da criança ao 

descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades 

recreativas próprias da idade, bem como à livre partici-

pação na vida cultural e artística. “

“2. Os Estados partes promoverão oportunidades 

adequadas para que a criança, em condições de igual-

dade, participe plenamente da vida cultural, artística, 

recreativa e de lazer.”

Art. 217

“É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais 

e não formais, como direito de cada um.” 

O esporte também está garantido no texto da Constituição do Brasil, 

promulgada em 1988:
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0
Art. 4

“ É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer (...).” 

Art. 16

“ O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: (...) 

IV – brincar, praticar esportes e divertir-se.”

um bom ponto de partida é observar, no seu município, se 

esses artigos da Convenção sobre os Direitos da Criança,    

da Constituição brasileira e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente são mesmo cumpridos no dia a dia.

I p
n  

m orta te:

Esporte e 
os ODM

Além de garantir um direito assegurado em lei, investir no esporte        

auxilia também o Brasil a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM).

Governos e sociedade devem agir juntos por um mundo melhor. Portanto, 

atingir os ODM é tarefa de todos. A seguir, estão listados os oito ODM e, ao 

lado de cada um, há dicas de como o esporte pode contribuir para que essas 

proposições sejam realizadas.

Os ODM são metas mundiais definidas no ano 2000 e assinadas pelos 

governos de 191 países-membros da ONU, incluindo o Brasil. Trata-se de um 

conjunto de oito grandes objetivos, que devem ser cumpridos pelas nações até 

2015, para melhorar a qualidade de vida em todo o planeta. 

Desde que a Constituição de 1988 passou a valer, criaram-se leis e cartas de 

direito para colocar em prática o que ela determina. Um marco entre essas 

conquistas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que diz:
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Participantes, voluntários e educadores podem aprender novas técnicas e aumentar 
sua empregabilidade.

Programas esportivos podem ajudar a aumentar a autoestima e a confiança, 
reduzindo-se, assim, o estigma sobre populações marginalizadas.

O poder mobilizador do esporte pode sensibilizar a população a fazer parte de 
campanhas de solidariedade.

Programas esportivos na escola podem aumentar a motivação dos alunos, 

diminuindo-se o número de faltas e o abandono escolar.

Práticas esportivas que envolvem todos também podem diminuir o preconceito contra 

crianças com deficiência na escola.

Meninos e meninas brincando e jogando juntos podem melhorar a qualidade da 

interação entre os gêneros.

Participação em jogos pode permitir que meninas tenham experiência de liderança, 

aumentando a sua autoestima.

Campanhas de vacinação e de prevenção de doenças podem contar com o poder 

mobilizador do esporte para ajudar a atrair a participação das famílias.

Programas de esporte para a saúde voltados para meninas podem aumentar a 

informação sobre saúde reprodutiva.

A boa forma física que a prática do esporte oferece pode ajudar na recuperação pós-

parto de mulheres.

Programas de esporte inclusivo podem reduzir o preconceito contra pessoas que 

vivem com o HIV.

Iniciativas de prevenção e educação sobre HIV podem ser feitas junto com os eventos 

esportivos e, dessa forma, ampliar a mobilização de combate à doença.

Ações de mobilização pelo esporte podem aumentar a conscientização sobre respeito 

ao meio ambiente e cuidado com o planeta.

Eventos esportivos podem ser realizados na mesma data e local que ações 

comunitárias de preservação do meio ambiente.

Eventos esportivos podem aumentar o número de parcerias pelo desenvolvimento entre 
ONGs, governos, instituições de cooperação internacional, federações esportivas, etc.

Programas esportivos educacionais de atendimento regular a crianças e adolescentes 
ajudam em seu desenvolvimento integral. Fortalecidos, essas crianças e adolescentes 
poderão se autodesenvolver mais.   

Erradicar a 
extrema 
pobreza e 
a fome 

Atingir o 
ensino básico 
universal 

Promover a 
igualdade entre 
os sexos e 
a autonomia 
das mulheres 

Reduzir a 
mortalidade 
na infância

Melhorar 
a saúde 
materna

Combater o 
HIV/aids, 
a malária e 
outras doenças

Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental

Estabelecer 
uma parceria 
mundial para o 
desenvolvimento 

COMO O ESPORTE PODE CONTRIBUIRODM

Fonte principal: Força-Tarefa das Nações Unidas sobre o Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Si  tei a  s t
tes ú s p ra con ul a

s e
www.e port .gov.br 

s e ac
www.e porte duc ao.org.br
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Quatro pilares 
do esporte 

educacional

Para começar o trabalho, convém apresentar a base da proposta do UNICEF: 

o esporte inclui todas as atividades físicas, esportivas, lúdicas e de lazer, sem 

obrigações com regras rígidas, ou com a finalidade de ganhar ou perder. 

Por essa visão, o esporte também é cultura – como manifestação da forma de 

viver de um povo – e cidadania – pela socialização dos espaços, integração 

dos indivíduos, educação, valorização da localidade, da diversidade e         

das diferenças. 

Quanto ao esporte educacional, o UNICEF entende que são as práticas que 

contribuem para o desenvolvimento, a formação e a educação de crianças e 

adolescentes livres, alegres e felizes. Os quatro pilares a seguir ajudam a 

entender melhor essa ideia.

1 Ensinar esporte para todos

Cada criança e cada adolescente deve ter acesso garantido ao esporte seguro e 

inclusivo. Não importando sua idade, raça, gênero ou orientação sexual. Também 

não faz diferença se as crianças e os adolescentes moram na zona urbana ou rural, se 

têm habilidades ou não. O objetivo é que todos possam participar de projetos e ações 

de esporte e lazer.

2 Ensinar bem esporte para todos

Ensinar bem o esporte significa mobilizar os educadores para aprender e ensinar. 

Devem ser escolhidos métodos que garantam bons desafios e espaços adaptados 

para quem está aprendendo. Vale lembrar que o esporte da criança é diferente do 

esporte do adulto.

3 Ensinar mais do que esporte para todos

Ensinar mais do que esporte é ir além do “jogar bem”. Representa, na verdade, 

aprender a conviver com amigos e amigas, com pais e mães e com a própria escola. 

Na prática, é juntar energias para melhorar a comunidade e as condições dos espaços 

em que se praticam esportes. Em outras palavras, é passar conhecimentos de esporte 

para crianças e adolescentes de tal forma que eles possam enfrentar as exigências da 

vida social, exercer sua cidadania e ganhar mais qualidade de vida. 

4 Ensinar a gostar de esporte

Se crianças e adolescentes tiverem a chance de praticar esportes, de aprender, de se 

sentir acolhidos e com seus direitos respeitados (com a ajuda de educadores 

qualificados, uso de espaço e material adequados, etc.), aumentam as chances de 

eles gostarem das práticas esportivas e de as absorverem em seu dia a dia.
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Cinco 
princípios 

de estímulo 
ao esporte

Na condução do trabalho em Esporte e Cidadania, o UNICEF também 

recomenda colocar em prática os cinco princípios que estimulam as pessoas 

a gostar de esporte e a praticá-lo regularmente. São eles: inclusão de todos, 

construção coletiva, respeito à diversidade, autonomia garantida e 

educação integral.

2 Construção coletiva

Se todos têm o direito de participar, todos devem ser convidados a discutir como, 

quando e por que praticar esporte. Assim, as regras das partidas, do campeonato e 

do plano devem ser definidas de forma coletiva. Fazer em grupo é dar voz e saber 

ouvir antes de avançar nas decisões.

3 Respeito à diversidade

Todas as crianças e adolescentes são diferentes: meninos ou meninas; mais altos, 

mais baixos; brancos, indígenas, negros; com mais ou menos habilidades; com ou 

sem deficiência. A união está em terem todos os mesmos direitos. Por isso mesmo, 

precisam aprender a conviver com as diferenças.

Para que todos se sintam incluídos e possam construir ações de forma coletiva, o 

ponto de partida é o respeito. E ele está presente quando:

meninos e meninas brincam juntos; 

um amigo joga com o outro que é menos habilidoso; 

um colega aceita que existam diferentes opiniões sobre o mesmo assunto; 

os jogos são adaptados para que a criança com algum tipo de deficiência possa 

participar em pé de igualdade. 

1 Inclusão de todos

Cada criança e cada adolescente deve ter a oportunidade de participar. O tipo de 

esporte deve permitir que meninos e meninas possam jogar, brincar e se divertir. Nos 

jogos para crianças, por exemplo, é preciso promover adaptações como:

diminuir o tamanho de campos e quadras;

usar bolas mais leves;

baixar a altura de redes (do vôlei, por exemplo); 

reduzir a distância entre as traves. 

SIF AR
DIVER IC  

PARA 

C IR 
IN LU

A REGRA DO 
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GR
O

A RE
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CONVERSAR 
PARA DECIDIR 
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Autonomia garantida

Educação integral

O esporte pode ajudar a proporcionar autonomia, que deve ser entendida aqui como 

o aprendizado de fazer escolhas, de resolver questões que a vida traz, de decidir pelo 

melhor caminho a seguir. 

O esporte é rico nesse aspecto, porque ele permite: 

criar e definir regras; 

resolver conflitos pelo diálogo sem tanta interferência de um professor/ 

coordenador; 

zelar pelo material esportivo; 

jogar em espaços fora da escola; 

mobilizar a comunidade para manter os espaços de prática esportiva sempre  

bem cuidados.

Crianças e adolescentes nunca podem ser divididos em corpo e mente, já que, a todo 

instante, eles articulam suas habilidades motoras com seu pensamento e suas 

emoções, formando um todo. Esta é a base da educação integral: aprender que o 

desenvolvimento se dá por inteiro, e não em partes que se juntam aos poucos em 

diferentes tempos e espaços.

Para que a educação integral aconteça de fato, todos os princípios expostos 

anteriormente precisam acontecer ao mesmo tempo. Ou seja: todos os meninos e 

meninas jogando juntos, conversando para construir, respeitando as opiniões dos 

diferentes colegas e ganhando autonomia durante a prática do esporte. 

A REGRA DO 

É
JOGO 

LIBERDADE COM
RESPONSABILIDADE

 E
A D

A R GR
O 

É
JOGO 

EDUCAR
DE CORPO
INTEIRO
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COMO SE ORGANIZAR 

ESCOLHA DO MOBILIZADOR LOCAL

FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)

1

2

Definido o mobilizador, cabe a ele agregar mais pessoas para compor um Grupo de Trabalho 

(GT) que se dedicará ao tema do Esporte e Cidadania. Ele deverá convidar representantes de 

secretarias de Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte, integrantes de ONGs, entidades 

e associações esportivas e comunitárias, clubes de serviços, igrejas, escolas, além, claro, de 

adolescentes envolvidos no processo do Selo UNICEF (veja quadro na página 17). Estudantes 

que gostem de esporte e estejam articulados com as escolas em que estudam, também 

precisam ser convidados.

Cidadania é escolher o mobilizador local para o tema. A pessoa deve ser selecionada pelo 

articulador do Selo junto com a Comissão Pró-Selo. Pode, inclusive, ser algum integrante da 

própria Comissão, que tenha ligação com o assunto em foco. 

Essa pessoa cuidará da composição de um Grupo de Trabalho específico para o tema e 

manterá contato contínuo com a Comissão Pró-Selo. Por isso, precisa ser:

motivada; 

animada; 

articulada; e

comprometida com a causa do Esporte e Cidadania.

Como líder das ações do tema, o mobilizador:

será o ponto de referência para colocar em prática as propostas e tarefas 

expressas neste guia;

incentivará a integração da comunidade nas atividades de Esporte e Cidadania;

zelará para que todo o processo seja devidamente documentado; e

preparará, com o GT, a apresentação final do tema para avaliação pela comunidade 
0e pelo UNICEF durante o 2  Fórum Comunitário, em 2012 (veja na página 33).
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No caso dos municípios que participaram da Edição 2008 do Selo, convém considerar           

o pessoal envolvido naquela oportunidade. Afinal, é importante partir de algo já conhecido 

e realizado. 

Os integrantes do GT vão dividir as tarefas propostas neste guia. Por isso, seus participantes 

precisam estar dispostos a assumir um real compromisso de atuação. 

Durante todo o processo, o GT não pode perder de vista alguns pontos fundamentais:

manter interação com o articulador do Selo e a Comissão Pró-Selo.

estimular e motivar instituições e toda a comunidade para participar das 

várias ações.

registrar tudo o que for feito com fotografias, entrevistas, pequenos filmes 

produzidos em celulares ou câmeras domésticas, blogs, entre outros recursos. 

Esse material ajudará a preparar a apresentação final.

fazer apresentação final sobre as atividades e os resultados do tema durante o 
02  Fórum Comunitário, a ser realizado no próprio município, no primeiro 

semestre de 2012 (veja na página 33).

Formado o GT, suas primeiras atividades são:

definir regras de funcionamento;

criar um cronograma de reuniões;

conversar sobre o tema esporte e as ações propostas neste guia;

ter a certeza de que todos têm um bom entendimento da ideia de esporte que se vai 

trabalhar, ou seja, de esporte educacional; e

desenvolver um bom Plano de Trabalho.

Imp r nte  
o ta

:
os adolescentes têm papel essencial na discussão, planejamento e 

avaliação de cada tema, e não apenas na execução das atividades. 

Deve-se garantir que eles estejam representados no Grupo de 

Trabalho. Também é importante que o Núcleo de Mobilização de 

Adolescentes Pró-Selo participe de todas as etapas do processo.



Depois de ler todo este guia e compreender as quatro atividades propostas nas páginas a seguir 

(desenvolvimento de roteiros temáticos pelas escolas), o GT deve criar um Plano de Trabalho.

Na prática, o Plano é uma lista completa de tarefas. Para organizar melhor as informações,  

é aconselhável fazer uma tabela para cada uma das quatro atividades, onde vão constar: 

as ações a ser realizadas; 

os nomes dos responsáveis pela execução de cada uma; 

data para término das tarefas; e

recursos necessários (desde pessoas para ajudar até material de escritório, 

câmera fotográfica, meio de transporte, etc.).

Com isso, o GT poderá prever seus desafios e se programar para que tudo aconteça de 

maneira organizada e dentro dos prazos.
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CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO3

Núcleo de Mobilização de Adolescentes Pró-Selo

Esse grupo é formado por adolescentes que se mobilizaram para 

participar dos espaços de discussão e decisão sobre os direitos das 

crianças e dos adolescentes. Conta com, no mínimo, 15 integrantes e 

tem representantes na Comissão Pró-Selo. O guia Cidadania dos 

Adolescentes, distribuído pelo UNICEF, trata da formação desse grupo 

e dá várias dicas de como ele pode atuar. A versão eletrônica do guia 

está disponível no www.unicef.org.br e www.selounicef.org.br
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

Para avançar na discussão e no exercício do direito ao esporte, o Selo UNICEF 

Município Aprovado propõe que se realizem: 

levantamento sobre Esporte e Cidadania no município; 

produção de peças de comunicação; 

circuito de Esporte e Cidadania; e 

audiência pública.

Essa fase inicial consiste numa pesquisa da situação do município no tema 

em questão. Como ponto de partida, existem três documentos que devem 

ser analisados pelo GT:

a Linha de Base com indicadores sociais do município;

o Diagnóstico da Situação das Crianças e Adolescente do Município; e

o Plano de Ação do Município. 

O articulador do Selo pode fornecer cópias de todos esses materiais.

A Linha de Base, fornecida pelo UNICEF aos municípios participantes da 

atual edição do Selo, reúne indicadores sociais de 2007 do município. Ela 

deve ser vista como o ponto de partida de todo o trabalho proposto pelo 

Selo para se acompanhar os avanços nas políticas públicas e caminhar em 

direção à melhoria da qualidade de vida e à garantia de direitos para cada 

criança e cada adolescente.

Os dados da Linha de Base serviram de ponto de partida para a elaboração 

do Diagnóstico da Situação das Crianças e Adolescentes do Município. Ele 

foi produzido por integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA), pelo articulador municipal e pelos membros da 
0Comissão Pró-Selo antes do 1  Fórum Comunitário. Esse grupo coletou 

dados dos anos posteriores à Linha de Base e fez um levantamento de 

projetos, programas, políticas sociais, equipamentos públicos e serviços 

básicos de atendimento à infância e à adolescência locais. Daí surgiu o 

Diagnóstico, apresentado à comunidade e a vários segmentos da sociedade 
0

durante o 1  Fórum, em 2010. 

Levantamento 
sobre Esporte 

e Cidadania 
no município

1

2

3

4
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Com base nas soluções para os problemas identificados, sugeridas pelos 
0

participantes do 1  Fórum, criou-se o Plano de Ação Municipal. Ele indica 

condutas em cultura, educação, esporte, meio ambiente e saúde para a 

resolução dos principais problemas enfrentados por meninas e meninos de 

até 17 anos. 

Ao analisar os dados do tema Esporte e Cidadania que existem nesses três 

documentos, o GT terá condições de elaborar as atividades seguintes, 

respeitando as características e principais demandas locais. Também 

poderá ficar munido de informações para propor e cobrar a realização de 

políticas públicas. 

Durante o levantamento, é interessante consultar também o guia      

, publicação do UNICEF, relativa à Edição 2009-2012 do 

Selo, que oferece uma série de informações para melhorar os indicadores 

sociais listados na Linha de Base. (A versão eletrônica do guia está 

disponível em www.unicef.org.br e www.selounicef.org.br)

Depois de tomar contato com essas informações, os integrantes do GT 

devem preencher o questionário de levantamento sobre Esporte e Cidadania 

no município (veja anexo na página 37). Ele é uma ferramenta para mapear a 

situação do esporte e do lazer na cidade no momento atual. 

O questionário permitirá uma avaliação da quantidade e da qualidade dos 

programas existentes, da infraestrutura e dos recursos materiais e humanos 

disponíveis. A partir daí, será possível saber quais políticas de esporte e lazer 

já estão em andamento e onde é necessário atuar com mais empenho. 

Políticas Públicas

PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO

Nessa etapa, o GT precisará:

colocar pessoas em campo para buscar as informações necessárias;

descrever tudo com clareza e objetividade, seguindo o questionário;

responder a todas as questões, mesmo que seja para afirmar que o GT 

não tem o dado solicitado; e

realizar a coleta de maneira organizada, sem deixar para a última hora.

todos os integrantes do GT precisam ler o questionário do 

levantamento e entender seus detalhes. Uma conversa interna 

pode ser útil para esclarecer dúvidas. Os dados preenchidos 

deverão ser consistentes e reais. Só assim será possível ter uma 

visão clara da realidade local.

Importante: 



Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012

21
Esporte e Cidadania

Guia de Orientação para os Municípios do Semiárido

A mobilização deve ser uma constante para garantir que a comunidade local 

participe das discussões e das atividades de Esporte e Cidadania. Os recursos 

de comunicação (jornal mural, fanzine, divulgação em rádio e alto-falante, 

produção de vídeos, criação de blogs e sites, entre outros) podem e devem 

ser utilizados ao longo de todo o trabalho para mostrar à população o que 

está sendo feito e como ela pode interagir. 

Uma das principais tarefas do GT é fazer com que o esporte seguro e 

inclusivo seja reconhecido no município como um direito de cada criança e 

de cada adolescente. Para tanto, recomenda-se que, além de se difundir as 

atividades de Esporte e Cidadania, se promova uma campanha de 

divulgação da ideia de esporte como direito a ser garantido.

Tudo começa com o esclarecimento da comunidade sobre o conceito de 

esporte educacional e seus valores de participação, integração e inclusão, 

expressos nos quatro pilares do esporte educacional (veja na página 12).  

 
DICAS

localizar onde estão as informações pedidas e quem pode fornecê-las – 

representantes das secretarias de Educação, Esportes, Cultura, de 

departamentos da prefeitura, diretores de escolas, etc.; 

determinar os membros do GT que cuidarão da coleta de dados;

definir como serão contatadas as pessoas que fornecerão as respostas; 

estabelecer prazo viável para finalizar a coleta;

valorizar as informações levantadas em campo, pois serão de grande 

importância, em especial para a audiência pública a ser realizada com 

autoridades municipais (veja na página 28).

Produção 
de peças de 

comunicação

Para facilitar o registro das informações sobre essa atividade, poderá ser usada 

a ficha disponível na página 44. Atenção: não será necessário entregar a ficha 

preenchida ao UNICEF. 

o GT terá de construir ao menos uma peça de comunicação 

com o objetivo de sensibilizar a população para o tema 

Esporte e Cidadania e que fará parte do relatório final do tema. I p r nte  

m o ta
:
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I AS 
D C

envolver grupos de jovens comunicadores que existam no município e 

aproveitar a experiência de comunicação que tenham acumulado;

consultar o guia Cidadania dos Adolescentes, do UNICEF, que possui 

várias instruções práticas para fazer programa de rádio, mural, jornal e 

usar alto-falante;

escolher o meio de comunicação que tenha bom alcance no município 

ou no setor específico da comunidade que se queira atingir; 

compreender que não existe um meio de comunicação melhor do que 

outro, mas há sempre um mais adequado a cada situação;

procurar organizações da sociedade que atuem com comunicação 

local, como, por exemplo, os Pontos de Cultura.

Gravação 
em áudio

Texto
impresso

A escolha das peças de comunicação depende sempre de quais mensagens e 

públicos se quer alcançar, assim como dos recursos disponíveis para sua 

produção. Costuma ser proveitoso combinar diferentes alternativas. A 

seguir, algumas opções.

Pode ser um programa ou spot para divulgação nas rádios, em sistemas de 

alto-falante ou até mesmo na internet. É preciso definir, com antecedência, o 

conteúdo a ser comunicado. Pode ser só um informe para esclarecer a 

população sobre o levantamento de dados, ou uma pequena enquete 

gravada na rua, com falas de jovens e crianças, para saber como andam as 

práticas esportivas na cidade. Ou, ainda, montar mesmo um programa, 

dividido em blocos, e com horário fixo de veiculação. Nesse caso, é possível 

preparar entrevistas e informativos sobre o tema Esporte e Cidadania. 

usar sempre palavras simples, diretas e fáceis de entender;

caso seja citado algum termo técnico, explicá-lo logo em seguida;

montar frases curtas, pois frases longas atrapalham a compreensão;

a locução deve ser natural, e não é necessário, por exemplo, mudar o 

sotaque da região.

Pode ser um jornal, fanzine ou boletim. O primeiro passo é definir a lista de 

assuntos que podem interessar aos leitores dentro do tema. A princípio, o 

ideal é falar de esporte seguro e inclusivo como um direito de crianças e 

adolescentes e sobre o conceito de esporte educacional. Depois que os 

DICAS
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textos estiverem prontos, será necessário montá-los numa folha de papel 

ofício. Nela, pode caber muita coisa, só depende da diagramação, ou seja, 

de como o conteúdo será disposto no espaço da página. Ela pode ser feita 

por membros do próprio GT ou por algum voluntário da comunidade que 

tenha habilidade para executá-la artesanalmente ou com a ajuda de 

programas de computador. No caso do fanzine, utilizam-se letras e recortes 

de revistas ou de outras publicações, compondo um visual mais alegre e 

descompromissado.

antes de iniciar o texto, escrever uma sequência do que se quer dizer 

em cada uma das notícias;

selecionar o dado principal para começar o texto;

juntar informações objetivas e dados da cidade;

evitar que uma matéria continue em outra página, pois isso atrapalha 

a leitura;

não usar uma letra muito pequena – no mínimo, aplicar o corpo 10;

acrescentar fotografias, ilustrações, gráficos ou quadros para deixar 

o visual leve e agradável;

procurar espalhar os exemplares em pontos de acesso de todos os 

públicos que se quer atingir. 

É um tipo de jornal que tem a vantagem de poder ser montado sobre 

papelão, cartolina, cortiça, madeira, isopor, plástico e até metal. O local de 

instalação deve ser bem visível e escolhido pelo GT em comum acordo com a 

comunidade. 

as regras para definir assuntos e criar textos são as mesmas 

utilizadas em um jornal;

o texto do mural costuma ser bem direto, curto e simples, pois ele é 

lido por pessoas que estão de passagem;

além das notícias produzidas, podem ser colocados recortes de 

matérias de jornais, revistas, desenhos, ilustrações e fotos;

convém organizá-lo por seções: avisos, notícias, comunicados, 

curiosidades, etc.;

O mural fica mais atraente se for atualizado com regularidade.

Mural
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Hoje, existem várias formas de se comunicar e se interligar usando a internet, 

de maneira rápida e gratuita. É o caso de blogs, twitter  

orkut, facebook –, e outros sites de relacionamento, de fotos, imagens e 

vídeos, como o youtube, picasa e o flickr. Mais do que mostrar o que o 

município está fazendo para o mundo inteiro, esses espaços virtuais 

permitem a interação com outros grupos e indivíduos, criando verdadeiras 

redes de mudança social.

avaliar se o público que se quer atingir tem mesmo como acessar 

a internet, isto é, se esse veículo de comunicação será mesmo 

eficaz para atingir a população local;

as bases para a produção de textos ou de peças de áudio para a 

web são as mesmas apresentadas anteriormente, com a ressalva 

de que os textos costumam ser mais curtos; 

a comunicação pela internet pressupõe mais atualização, uma 

vez que as pessoas esperam encontrar conteúdos novos com 

relativa frequência.

Os envolvidos na comunicação também podem produzir vídeos com 

celulares e câmeras domésticas, faixas informativas, cartazes; promover 

grafitação em muros de grande visibilidade – mediante autorização do 

proprietário –; fazer chamadas em carro ou bicicleta de som. Os canais são 

muitos, e todos têm vantagens. Basta saber explorá-las. 

e das redes sociais –

Internet

o poder público, o comércio local e a mídia podem ser 

ótimos parceiros para fazer a divulgação do tema. 

Adolescentes e jovens comunicadores podem e devem 

participar das ações de comunicação.

As informações devem chegar a todas as regiões, urbanas 

ou rurais, alcançando diferentes setores da comunidade.

Todo o material produzido deve ser arquivado para 

ajudar na apresentação que será feita durante o                 
02   Fórum Comunitário. 

I p
n

m orta te: 
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PREPARAÇÃO

A terceira atividade do tema é a organização de um Circuito de Esporte e 

Cidadania, que significa um dia (ou mais) de programação com modalidades 

esportivas variadas, em diferentes espaços, incluindo públicos diversos. As 

atividades podem acontecer em uma praça, ginásio, escola ou comunidade, 

ou em todos esses espaços ao mesmo tempo. É fundamental envolver no 

circuito os projetos de esporte e cidadania existentes na comunidade, além 

das escolas do município. 

A proposta para a atual edição do Selo UNICEF é que o circuito aconteça nas 

áreas urbana e rural obrigatoriamente. Se o município tiver interesse em 

realizar mais circuitos, fica a seu critério. 

Mais do que uma atividade do Selo, o circuito deve passar a fazer parte do 

calendário de eventos permanentes, repetindo-se a cada ano. Nessas 

ocasiões, vai-se garantir que as crianças e os adolescentes pratiquem 

esportes, com acompanhamento das famílias e de toda a comunidade, 

dentro da proposta e dos conceitos deste guia.

Além de sensibilizar a população para a garantia do direito ao esporte 

seguro e inclusivo, convém relacionar o circuito aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), como mencionado na página 11. Não 

faltam maneiras de se fazer isso. Basta ter motivação e uma boa dose de 

criatividade. Durante o planejamento, é possível, por exemplo:

ligar os festivais esportivos a iniciativas de auxílio no combate à fome;

criar jogos que contribuam para a promoção da igualdade de gêneros;

tirar vantagem da mobilização esportiva para incentivar o respeito ao 

meio ambiente.

Circuito de 
Esporte e 

Cidadania

Para facilitar o registro das informações sobre essa atividade, poderá ser usada 

a ficha disponível na página 46. Atenção: não será necessário entregar a ficha 

preenchida ao UNICEF. 
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Para dar a largada nos preparativos, o GT deve considerar:

os responsáveis pelas tarefas dentro do GT e seus prazos de trabalho; 

quem mais vai participar da organização da atividade (professores, 

monitores, agentes comunitários, adolescentes, integrantes das 

comissões);

as atividades que serão realizadas (jogos, brincadeiras, modalidades 

esportivas, oficinas esportivas e culturais, etc.); 

os recursos materiais necessários e de onde virão;

as parcerias com postos de saúde, escolas, comércio, polícia e 

organizações sociais para fortalecer o circuito;

data, local, grade de horários e participantes, buscando sempre a 

presença do maior número possível de crianças e adolescentes.

Durante o planejamento das atividades, o GT precisa:

envolver adolescentes no planejamento e execução;

chamar pessoas envolvidas nos outros temas do Eixo de Participação Social;

prever a participação de diferentes faixas etárias;

incluir pais, mães e demais familiares nas atividades;

garantir a participação e a integração de crianças e adolescentes        

com deficiência;

ter boa variedade de modalidades esportivas;

explorar jogos e brincadeiras de que as crianças do lugar gostem;

realizar a abertura e o encerramento com a participação de toda             

a comunidade;

usar os meios de comunicação locais (comerciais, comunitários e/ou 

produzidos em escolas e espaços alternativos de aprendizagem) para a 

divulgação do circuito.

Na data de realização do circuito, o GT precisa estar atento para os seguintes 

objetivos essenciais:

mobilizar crianças, adolescentes, suas famílias, escolas, comunidade e setor 

público sobre a importância do esporte para a vida e para a cidadania; 

REALIZAÇÃO
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divulgar o esporte seguro e inclusivo e o lazer como direitos de cada 

criança e cada adolescente e como oportunidade para se promover 

valores – solidariedade, aprendizagem e desenvolvimento saudável das 

crianças, além da redução da violência, do racismo e da discriminação 

de meninas e meninos;

colaborar para a construção de uma nova visão do esporte e de suas 

boas possibilidades, a partir de ações que garantam e promovam os 

direitos das crianças e dos adolescentes a brincar, praticar esportes e se 

divertir, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente;

contribuir para a criação e a execução de políticas públicas nas áreas do 

esporte e do lazer nos municípios.

Nos dias do circuito, os participantes do GT devem chegar ao local com 

antecedência para:

checar com cuidado se os preparativos realizados nos espaços ocorreram;

ter a certeza de que todos os materiais estão nos devidos lugares;

receber as crianças e coordenar as atividades;

registrar por escrito dados que possam ajudar na avaliação e aperfei-

çoamento do evento.

Entre os resultados esperados após a realização do circuito, estão:

diversas atividades esportivas realizadas dentro dos princípios do 

esporte educacional;

vereadores, prefeito, diretores de escola, todos envolvidos e dispostos a 

continuar promovendo atividades de Esporte e Cidadania no município;

escolas motivadas para manter um trabalho permanente em esporte 

educacional.                         

Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012
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PREPARAÇÃO

Uma audiência pública ocorre para que a sociedade dialogue com o poder 

público sobre qualquer assunto. Nesse caso, terá como objetivo mobilizar 

toda a população para refletir sobre como a administração do município 

tem tratado o esporte e o lazer dos seus cidadãos. A conversa abrangerá a 

garantia do direito de crianças e adolescentes a praticar esporte e a visão do 

esporte educacional. 

Será o momento de formalizar iniciativas de esporte e cidadania e de incluí-

las no orçamento municipal. Elas terão de entrar no Plano Plurianual (PPA) e 

seguir seu caminho pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei 

Orçamentária Anual (LOA). O ideal é que a audiência aconteça após o 

circuito de Esporte e Cidadania. Assim, as pessoas convidadas já terão 

conhecido o tipo de esporte de que se está falando.

Se o município não tem um órgão gestor de esporte, o GT deve buscar no 

Conselho de Direitos as informações sobre os recursos que são destinados a 

esse tema na administração pública atual. Somar essa informação aos dados 

do levantamento da situação do município, que ajudará a conduzir a 

discussão na audiência pública. 

Para garantir um bom resultado com a audiência, valem algumas dicas:

apresentar a ideia da realização da audiência a vereadores, prefeito, 

conselheiros municipais, destacando a importância do esporte e do 

lazer para a comunidade;

envolver representantes do Legislativo, já que quem convoca (e sedia) 

uma audiência pública é normalmente esse poder. Porém, ela poderá ser 

chamada pelo Ministério Público (promotor) ou por algum conselho;

enviar convite formal a todos os interessados na articulação de uma 

política pública de Esporte e Cidadania para o município: diretores de 

escola, coordenadores de projetos esportivos, representantes de 

conselhos, desportistas, gestores de projetos sociais, organizações da 

sociedade civil, grupos da juventude, etc.;

Audiência 
pública

Para facilitar o registro das informações sobre essa atividade, poderá ser usada 

a ficha disponível na página 49. Atenção: não será necessário entregar a ficha 

preenchida ao UNICEF. 



Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012

29
Esporte e Cidadania

Guia de Orientação para os Municípios do Semiárido

depois de confirmada a realização da audiência, utilizar a mídia (rádios, 

jornais, TV, internet) para convidar a população, valorizando a parti-

cipação das lideranças mais representativas da comunidade;

preparar a audiência, listando os principais pontos a ser abordados para 

mobilizar os vereadores e demais participantes.

A audiência pública é uma excelente chance para influir na dotação 

orçamentária destinada aos programas voltados para o esporte. Em sua 

execução, cabe ao GT:

formar, junto com o órgão anfitrião (Câmara dos Vereadores, Ministério 

Público, etc.), a mesa de trabalho;

colocar também à mesa atores sociais como os secretários de governo, 

representantes de conselhos e de grupos de jovens; 

estabelecer a ordem das falas, obedecendo ao protocolo local;

garantir que todas as pessoas interessadas em participar do debate 

tenham espaço para falar;

provocar reflexão a respeito da quantidade e da qualidade dos 

programas de Esporte e Cidadania já oferecidos à população;

mobilizar os participantes para avaliar a educação física escolar e os 

profissionais que atuam com o tema;

apresentar a possibilidade de relacionamento entre esporte e os ODM 

(ver quadro na página11);

REALIZAÇÃO

o GT deve ter em mãos as informações obtidas com o 

preenchimento do levantamento sobre Esporte e 

Cidadania no município (veja na página 37), saber que o 

direito ao esporte é garantido pela Constituição e que os 

recursos financeiros do município “devem ser destinados 

prioritariamente para o esporte educacional”, como 

consta na chamada Lei Pelé (Lei 9615/98), que dá normas 

gerais para o desporto brasileiro.

Imp rt nte: 
o a
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utilizar as informações contidas no questionário de levantamento sobre 

Esporte e Cidadania feito pelo GT para repensar as políticas públicas de 

esporte e lazer para crianças e adolescentes;

registrar e divulgar os encaminhamentos propostos pela plenária.

Entre os resultados esperados após a realização da audiência pública, estão:

diversos segmentos da sociedade participando da audiência pública: 

gestores escolares, gestores públicos, representantes de ONGs, de 

conselhos escolares, de direito e tutelares, enfim, todos os grupos sociais 

envolvidos com a questão;

vereadores do município com conhecimento das propostas da comuni-

dade para que o esporte educacional seja garantido como um direito;

calendário de ações elaborado para a execução de projetos de Esporte e 

Cidadania para crianças e adolescentes com recursos do município e/ou 

por meio de parcerias com empresas, por exemplo;

representantes do poder executivo dispostos a analisar propostas e a 

colocá-las em prática.

geralmente, o órgão que sedia um evento assim costuma 

produzir uma ata, com um resumo das discussões.         

O GT deve guardar uma cópia desse documento. Caso ele 

não seja produzido pelo órgão-sede, o GT deve provi-

denciar um registro por escrito da audiência pública, pois 

ele será importante para a apresentação final durante o 
0

2  Fórum Comunitário. 

Imp rt nte  
o a

:

SUGESTÃO DE ORDEM DAS ATIVIDADES

01    Realização do levantamento sobre Esporte e Cidadania 

no município

2    0 Realização do circuito de Esporte e Cidadania

3    0 Realização da audiência pública

O envio dos 
resultados 
produzidos 
durante a 

audiência para 
os meios de 

comunicação 
do município 
costuma surtir 
bons efeitos. 

Com a 
sociedade toda 

informada, 
aumentam as 
chances de as 

medidas 
propostas 

serem 
realmente 
postas em 

prática.



As atividades no tema Esporte e Cidadania foram pensadas para melhorar as 

condições de vida de crianças e adolescentes. Concretizar tal objetivo exige o 

envolvimento de toda a comunidade. Não se trata apenas da conquista do 

Selo UNICEF Município Aprovado, mas de estabelecer e cultivar elos e 

parcerias entre instituições públicas, ONGs, conselhos, famílias, grupos de 

adolescentes e líderes comunitários. 

Por isso, as dicas, os debates e as tarefas propostas aqui  

não devem ser entendidos como mais um programa 

a ser cumprido e que não terá continuidade. 

Muito pelo contrário. As ações e reflexões 

devem ultrapassar o período do Selo. Para 

todos os municípios, o trabalho com o 

tema continua. 

A busca por indicadores sociais cada 

vez mais justos precisa ser perma-

nente. Da mesma forma, o trabalho 

de atenção e proteção à criança e ao 

adolescente deve se tornar um com-

promisso de todos. Assim, faz-se 

necessário avaliar localmente o trabalho 

realizado em cada tema do Eixo da 

Participação Social. E, daí, criar rotinas para 

coletar dados do município, produzir 

conhecimento sobre eles, mobilizar famílias, 

planejar ações concretas pelo bem da 

sociedade, estimular a criação de políticas 

públicas abrangentes e democráticas               

e acompanhar seu cumprimento pelas 

autoridades.

É importante frisar que o município pode se 

desenvolver sempre mais. Somente assim as 

propostas do Selo atingirão êxito de fato, e      

as crianças e os adolescentes terão seus  

direitos garantidos. 

Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012
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DESDOBRAMENTOS
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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COMO SERÁ A AVALIAÇÃO

Recomendamos que a apresentação seja feita por crianças e/ou adolescentes 

integrantes do GT. O conteúdo será, então, avaliado por um mediador 

indicado pelo UNICEF, bem como pela comunidade, a partir de critérios 

definidos pelo UNICEF. 

Na apresentação, o GT terá de descrever como as atividades do tema foram 

desenvolvidas no município, levando em consideração a participação dos 

diferentes atores, principalmente das crianças e adolescentes. Também 

deverá destacar os principais resultados obtidos nas várias atividades. 

Aspectos relacionados à composição e à dinâmica de trabalho do GT do tema;

Número, percentual e características dos atores envolvidos; 

Grau de participação das crianças e adolescentes nas várias etapas do 

processo;

Ações desenvolvidas (preenchimento do levantamento de esporte e cida-

dania, desenvolvimento do circuito, realização da audiência pública, ações 

de comunicação e garantia de continuidade das ações no município);

Resultados obtidos com o desenvolvimento do tema.

como forma de comprovar o trabalho realizado e os 

resultados atingidos, deverão fazer parte da apresentação: 

fotos, vídeos, depoimentos, relatos, peças de comunicação/ 

mobilização e dados numéricos. 

Importante: 

Conteúdos que 
deverão ser 
inseridos na 

apresentação final 



34

Formação do Grupo de Trabalho (GT), análise da Linha de Base e 

vinculação com o tema, desenvolvimento do plano de ação e articulação 

das atividades; 

Número, percentual, diversidade (idade, gênero, raça e etnia, deficiência, 

rural/urbano) e representatividade de atores envolvidos nas atividades   

do tema; 

Resultados das experiências vividas e atividades desenvolvidas (preen-

chimento do levantamento de esporte e cidadania, desenvolvimento do 

circuito, realização da audiência pública, ações de comunicação e 

garantia de continuidade das ações no município). 

Ao final, o GT fornecerá ao mediador indicado pelo UNICEF uma cópia da 

apresentação final e do levantamento sobre Esporte e Cidadania no muni-

cípio (ambos em versão digital e impressa). Recomenda-se que outra cópia 

dos documentos seja entregue ao presidente do CMDCA (Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), visando ao encaminha-

mento das ações propostas. 

0
Ainda durante o 2  Fórum Comunitário, a Comissão Municipal Pró-Selo po-

derá organizar uma exposição do conjunto de materiais e produtos realiza-

dos sobre o tema, com o propósito de socializá-los com a população. 

0
O guia do 2  Fórum Comunitário, que será fornecido pelo UNICEF, trará mais 

detalhes sobre a metodologia da apresentação final e avaliação.

Aspectos que 
serão observados 

na avaliação 
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CALENDÁRIO

1  semestre de 2011o

Encontro de capacitação sobre os temas do Eixo da Participação Social

Início do planejamento e realização das atividades pelos municípios

2  semestre de 2011o

Encontro de capacitação para acompanhamento e troca de experiências
oApresentação da metodologia do 2  Fórum Comunitário

Continuidade das atividades pelos municípios

1  semestre de 2012o

Finalização das atividades pelos munícipios

Preparação da apresentação final do tema
oSolicitação formal pelo município, ao UNICEF, de mediador para o 2  Fórum Comunitário

oRealização do 2  Fórum Comunitário, incluindo a apresentação final do tema
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ANEXO A
Questionário de levantamento sobre Esporte e Cidadania no município

Este questionário deverá ser entregue preenchido ao mediador indicado pelo UNICEF, 
0durante o 2  Fórum Comunitário

Nome do Município:

Estado: Número de Habitantes:

População Rural Urbana

Total

De até 4 anos 

De 5 a 9 anos

De 10 a 17 anos

QUANTAS PESSOAS VIVEM NA ÁREA URBANA E NA ÁREA RURAL?

1. Existe uma secretaria municipal específica para esporte e lazer?

2. Existe Conselho Municipal do Esporte?

3. Existe lei municipal de incentivo ao esporte?

Qual é o número dessa lei?  

4. Existe Fundo Municipal do Esporte?

SIM NÃO

AÇÕES DO PODER PÚBLICOA

5. Existem veículos de comunicação locais (rádio, jornal, TV, 
    sites de internet, etc.) que divulgam o esporte do município? 

6. Se sim, quantos são?

SIM NÃO

COMUNICAÇÃOB

TV Outros (quais):

Jornal Impresso Rádio Site (internet)

Esporte e Cidadania

Guia de Orientação para os Municípios do Semiárido
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RECURSOS FÍSICOS E HUMANOSC
7. Quantas escolas existem no município?

Municipais Estaduais Particulares

8. Quais e quantos espaços para a prática esportiva, em condições 
    de uso e sem condição de uso, existem nas escolas?

Quantidade em
condição de uso

Quantidade sem
condição de uso

InexistentesEspaços em Escolas Municipais

Quadra externa pavimentada

Quadra externa de terra ou areia

Ginásio de esporte e /
ou quadra coberta

Campo de futebol de terra ou areia

Campo de futebol gramado

Piscina

Pista de atletismo

Sala de atividades
ginástica / dança / judô/ capoeira

Sala de musculação

Outros (quais):

Quantidade em
condição de uso

Quantidade sem
condição de uso

InexistentesEspaços em Escolas Estaduais

Quadra externa pavimentada

Quadra externa de terra ou areia

Ginásio de esporte e /
ou quadra coberta

Campo de futebol de terra ou areia

Campo de futebol gramado

Piscina

Pista de atletismo

Sala de atividades
ginástica / dança / judô/ capoeira

Sala de musculação

Outros (quais):
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Quantidade em
condição de uso

Quantidade sem
condição de uso

InexistentesEspaços em Escolas Particulares

Quadra externa pavimentada

Quadra externa de terra ou areia

Ginásio de esporte e /
ou quadra coberta

Campo de futebol de terra ou areia

Campo de futebol gramado

Piscina

Pista de atletismo

Sala de atividades
ginástica / dança / judô/ capoeira

Sala de musculação

Outros (quais):

9. Em quantas escolas há aulas práticas de educação física?

Municipais Estaduais Particulares

10. Em quais ciclos de escolarização existem aulas de educação física?

A. Em Escolas Municipais:

Ed. Infantil Ens. Fundamental Ens. Médio

B. Em Escolas Estaduais:

Ed. Infantil Ens. Fundamental Ens. Médio

C. Em Escolas Particulares:

Ed. Infantil Ens. Fundamental Ens. Médio

11. Quais e quantos espaços públicos para a prática esportiva, em condições de uso e 
       sem condição de uso, existem fora das escolas no município?

Quantidade em
condição de uso

Quantidade sem
condição de uso

InexistentesEspaços fora da Escola

Quadra externa pavimentada

Quadra externa de terra ou areia

Ginásio de esporte e /
ou quadra coberta

Campo de futebol de terra ou areia

Campo de futebol gramado

Esporte e Cidadania
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Piscina

Pista de atletismo

Sala de atividades
ginástica / dança / judô/ capoeira

Sala de musculação

Outros (quais):

12. Existem faculdades ou universidades no município 
      com curso de educação física? 

SIM NÃO

A. Quantas faculdades?

B. Quantas Universidades?

Públicas

Públicas

Privadas

Privadas

13. Existem professores formados em educação física que 
       atuam nas escolas do município?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são?

Atuando em 
Escolas Municipais

Atuando em 
Escolas Estaduais

Atuando em 
Escolas Particulares

14. Existem professores formados em outras disciplinas que atuam 
       nas escolas como professores de educação física?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são?

Atuando em 
Escolas Municipais

Atuando em 
Escolas Estaduais

Atuando em 
Escolas Particulares

15. Existem agentes esportivos (sem diploma em qualquer disciplina)  
       que atuam nas escolas?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são?

Atuando em 
Escolas Municipais

Atuando em 
Escolas Estaduais

Atuando em 
Escolas Particulares



16. Existem professores formados em educação física que trabalham 
       com esporte no município que não seja dentro da escola?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são?

17. Existem voluntários ou agentes esportivos que trabalham  
       com esporte no município que não seja dentro da escola?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são?

CONVÊNIOS E PARCERIASD

19. Há convênios ou parcerias com órgãos públicos federais, 
      estaduais e municipais que apoiam o esporte no município?

SIM NÃO

18. Há convênios ou parcerias com empresas (iniciativa privada) 
      que apoiam o esporte no município?

SIM NÃO

A. Se sim, quantos? 

B. Liste.

EMPRESA PROGRAMA

Esporte e Cidadania
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A. Se sim, quantos são? 

B. Liste.

FEDERAIS

1.

2.

3.

4.

5.

ESTADUAIS

1.

2.

3.

4.

5.

MUNICIPAIS

1.

2.

3.

4.

5.

20. Há equipes esportivas organizadas na cidade?

SIM NÃO

A. Se sim, quantas ?

Outros (quais):

Atletismo Basquete Corrida

Natação Tenis Vôlei

Futebol(campo) Futsal Handebol

21. Há entidades (ONGs, clubes de serviços, 
      Sistema S – Sesi, Sesc, Senat –, clubes esportivos e associações) 
      que atuam na área esportiva no município?

SIM NÃO



A. Se sim, quantas? 

B. Liste.

1.

2.

3.

4.

5.

22. Existem projetos esportivos só para crianças e adolescentes?

SIM NÃO

23. Existe um calendário anual de eventos esportivos no município? 

SIM NÃO

A. Se sim, quantos são? 

B. Liste.

TIPO DE PROJETO QUANTAS CRIANÇAS SÃO BENEFICIADAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A. Se sim, quantos são?

Outros (quais):

Festivais esportivos Campeonatos esportivos

Jogos escolares Eventos pontuais (de 1 ou 2 dias)

Esporte e Cidadania
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ANEXO B
Ficha de registro da produção das peças de comunicação

Esta ficha não precisará ser entregue ao UNICEF. Servirá como apoio para a elaboração da apresentação final 
0pelo GT durante o 2  Fórum Comunitário.

Nome do Município: Estado:

EQUIPE ENVOLVIDA

Total de pessoas que participaram do planejamento, realização, distribuição e 
divulgação das peças de comunicação no município: ____________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

IdadeNome do participante
Função ou tarefa 
desempenhada

Participa do 
Grupo de Trabalho

SIM NÃO

Qual a principal mensagem divulgada na ação de comunicação?
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Tipo de peça
jornal mural, spot de rádio, 

vídeo, blog, etc. 
Público desejado

Distribuição
0em caso de impresso, n  de 

exemplares; em caso de rádio 
ou TV, público estimado, etc.

PEÇAS DE COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDAS PELO GT NO MUNICÍPIO

Preenchido por: _______________________________ Data: ____/____/ 20_____
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ANEXO C
Ficha de registro da realização do Circuito de Esporte e Cidadania 

Esta ficha não precisará ser entregue ao UNICEF. Servirá como apoio para a elaboração da apresentação final 
0pelo GT durante o 2  Fórum Comunitário.

Nome do Município: Estado:

Local:

Data: Horário:

Nome do Evento:

Nome de Administradores 
Públicos ou Dirigentes 

de Escola 

Nome de Professores 
ou Monitores da Escola 

Nome de Crianças,
Adolescentes e Jovens

Jogos ou Modalidades Esportivas Adaptações ou Variações (quando houver) 

PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO

O EVENTO CONTOU COM AS SEGUINTES ATIVIDADES



O EVENTO CONTOU COM OS SEGUINTES PARTICIPANTES
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Total de crianças

Total de adolescentes

Total de jovens

Total de meninos

Total de meninas

Total de pessoas provenientes de escolas  
e de comunidades que ficam na zona rural 

Total de listas de presença 

Os componentes do Grupo de Trabalho deverão escrever no espaço abaixo as 

impressões gerais sobre o evento, acrescentando uma rápida avaliação dos 

avanços obtidos e das dificuldades encontradas.

Preenchido por: _______________________________ Data: ____/____/ 20_____
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ANEXO D
Ficha de registro de realização da audiência pública

Esta ficha não precisará ser entregue ao UNICEF. Servirá como apoio para a elaboração da apresentação final 
0pelo GT durante o 2  Fórum Comunitário.

Nome do Município: Estado:

Local:

Data: Horário:

Audiências realizadas em prédios oficiais (prefeituras, conselhos, Câmara de Vereadores, etc) costumam ser 
registradas em ata própria do respectivo órgão que recebe o evento. Se isso acontecer, os integrantes 

do Grupo de Trabalho devem solicitá-la para completar a documentação.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Preenchido por: _______________________________ Data: ____/____/ 20_____

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES

Foram discutidas as questões listadas a seguir, sobre respeito da garantia do direito 
ao esporte e ao lazer para crianças e adolescentes do município.

Total de crianças Total de adolescentes 

Total de jovens Total de vereadores

Total de conselheiros (de direitos e tutelares)

Total de professores e dirigentes de escolas

Total de integrantes de grupos esportivos, 
religiosos ou organizações da sociedade civil

Desafios, dificuldades

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Oportunidades, soluções Próximos passos
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UNICEF – Brasília

ESCRITÓRIOS QUE ATUAM NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

UNICEF – Fortaleza

UNICEF – Recife

UNICEF – Rio de Janeiro

UNICEF – Salvador 

UNICEF – São Luís 

UNICEF – São Paulo 

www.unicef.org.br

www.selounicef.org.br

 – Escritório da Representante do UNICEF no Brasil

SEPN 510, Bloco A / 2º andar

Caixa Postal: 08584       

Brasília, DF – CEP: 70750-521 

Telefone: (61) 3035-1900 / Fax: (61) 3349-0606

E-mail: brasilia@unicef.org

Representante do UNICEF no Brasil: Marie-Pierre Poirier

 – responsável pelo Selo UNICEF no Ceará, Piauí e           

Rio Grande do Norte

Secretaria de Planejamento – Centro Administrativo do Estado, Ed. SEPLAG 

Cambeba, Messejana

Fortaleza, CE – CEP: 60839-900

Telefone: (85) 3306-5700 / Fax: (085) 3306-5709

E-mail: fortaleza@unicef.org

 – responsável pelo Selo UNICEF em Pernambuco,          

Alagoas e Paraíba

Rua Henrique Dias, S/N – Ed. do IRH Térreo – Derby

Recife, PE – CEP: 52010-100

Telefone: (81) 3059-5700 / Fax: (81) 3059-5719

E-mail: recife@unicef.org

 – responsável pelo Selo UNICEF no Espírito Santo

Avenida Rio Branco, 135 / 6º andar – Centro

Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20040-006

Telefone: (21) 3147-5700 / Fax: (21) 3147-5711

E-mail: riodejaneiro@unicef.org

– responsável pelo Selo UNICEF na Bahia e em Sergipe

Alameda Benevento, 103, Edifício Empresarial 14 Bis / 5º andar – Pituba

Salvador, BA – CEP: 41830-595

Telefone: (71) 3183-5700 / Fax: (71) 3183-5710

E-mail: salvador@unicef.org

– responsável pelo Selo UNICEF no Maranhão

Rua Santo Antônio, 246 – Centro

São Luís, MA – CEP: 65010-590

Telefone: (98) 4009-5700 / Fax (98) 4009-5708

E-mail: saoluis@unicef.org

– responsável pelo Selo UNICEF em Minas Gerais

Rua Pedro de Toledo, 1529 – Vila Clementino

São Paulo, SP – CEP: 04039-034

Telefone: (11) 3728-5700 / Fax: (11) 3728-5777

E-mail: saopaulo@unicef.org

ENDEREÇOS DOS  
ESCRITÓRIOS DO UNICEF
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