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O Programa Segundo Tempo, instituído em 2003 assumiu como 

objetivo: democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como 

instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida.  

É possível perceber que se trata de uma abordagem do esporte que 

supera a perspectiva mais comum do estímulo à formação de atletas para 

esportes competitivos. Toda a normatização do Programa Segundo Tempo 

está direcionada para contribuir com a formação integral dos beneficiados, por 

meio de projetos relacionados à prática esportiva oferecida no período do 

contra-turno escolar.  

O Programa Segundo Tempo (PST) foi planejado com o intuito de 

democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de 

inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças e adolescentes em 

situação de risco social.  Reconhecendo a relevância do esporte como 

fenômeno sócio-cultural e sua potencialidade em configurar-se como 

coadjuvante de alto significado em ações comprometidas com a inclusão 

social, o Ministério do Esporte do governo brasileiro propôs o Projeto Segundo 

Tempo (PST).  

As atividades esportivas oferecidas no PST devem ter caráter 

educacional, tendo como objetivo o desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente, de forma a favorecer a consciência de seu próprio corpo, explorar 

seus limites, aumentar as suas potencialidades, desenvolver seu espírito de 

solidariedade, de cooperação mútua e de respeito pelo coletivo. O processo de 

ensino-aprendizagem deve estar voltado para estimular a compreensão da 

convivência em grupo, das regras necessárias à organização das atividades, 

da partilha de decisões e deveres para uma boa convivência social.  



O esporte educacional na ótica do PST tem como finalidade o 

desenvolvimento de valores sociais, a melhoria das capacidades físicas e 

habilidades motoras, a melhoria da qualidade de vida (auto-estima, convívio, 

integração social e saúde), diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, 

prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil) e a 

conscientização da prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania. 

Como ação governamental consolidada, o Programa Segundo Tempo, atende 

à expectativa da sociedade por ser funcional, prático, versátil e corresponder às 

necessidades das comunidades na oferta de atividades esportivas e de lazer 

para um público, muitas vezes, carente de oportunidades. 

 

Horário de Funcionamento 

O Projeto funciona de segunda a quinta-feira, das 18hrs às 22hrs e, as 

sextas das 13hrs às 17hrs. 

 

Modalidades  

No CEFEP Presidente Costa e Silva são trabalhadas as modalidades 

de Futsal, Basquetebol e Tênis de Mesa.  

 

Participantes 

O Projeto do Segundo Tempo contempla um total de 100 alunos, entre 

meninos e meninas, quais são distribuídos em 03 turmas. 

 

 

Segue algumas fotos dos alunos participando do projeto: 

 



 

Alguns dos participantes do Projeto Segundo Tempo 

 

 

 

As meninas também participam do Projeto 

 

 



 

Alunos aguardando o momento de participar da modalidade coletiva 

 

 

 

O futsal é a modalidade mais apreciada pelos alunos 

 

 



 

As modalidades coletivas são disputadas por tempo, de maneira que seja igual para 

todas as equipes 

 

 

 

As equipes coletivas são identificadas por coletes  

 



 

Meninos aguardando a disputa do futsal 

 

 

 

Equipe coletiva “verde” do basquetebol 


