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APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESPORTIVOS 
 

PROGRAMA: ESPORTE 
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE ESPORTE, 
EDUCAÇÃO, LAZER, INCLUSÃO SOCIAL E LEGADO SOCIAL 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
10.55101.27.812.5026.20JP 

 
Busca atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com a oferta de múltiplas 
vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer com vistas ao desenvolvimento 
integral, com ênfase nas ações intersetoriais, priorizando população em áreas de 
vulnerabilidade social e beneficiando povos e comunidades tradicionais, financiando e 
capacitando gestores, professores, monitores e agentes sociais de esporte e lazer, adquirindo 
e distribuindo material didático, esportivo e equipamentos e outras ações, implantando uma 
política de acompanhamento e avaliação, fomentando a realização de eventos de lazer para 
difusão da cultura do lazer e apontando o esporte e lazer como direito social, fomentando e 
difundido a produção e gestão do conhecimento, por meio de pesquisas, eventos científicos, 
apoio a periódicos e publicações e a implantação de centros de desenvolvimento da pesquisa, 
bem como apoiar ações ligadas aos estudos, diálogos e práticas de esporte e lazer. 
 
Produto da Ação: 
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. Tem por objetivo oferecer atividades de múltiplas vivências 
esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é 
dividido em três vertentes: Padrão – crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; Paradesporto – 
pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade; e universitário – discentes das 
universidades 
 
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE. O Programa se desenvolve a partir da implantação 
de espaços de núcleos de esporte recreativo e lazer, como a praças, quadras, salões 
paroquiais, ginásios esportivos, campos de futebol e os clubes sociais. Neles, a partir da 
atuação dos agentes sociais e coordenadores do Programa, as atividades de esporte e lazer e 
manifestações culturais e artísticas são praticadas, democratizando o acesso ao esporte 
recreativo e de lazer à comunidade. 
 
PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. O Programa visa a prática de exercícios físicos, atividades 
culturais e de lazer para o cidadão idoso, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam 
tratados como políticas públicas e direito de todos.  
 
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL. Realização de 
eventos/competições que possibilitem e incentivem a prática de vivências esportivas com a 
finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na 
promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente, bem como 
competições estudantis decorrentes dos sistemas de ensino, de formas assistemáticas de 
educação e de calendários oficiais. Nesta ação são apoiados os seguintes eventos: 

1. Ação brincando com esporte; 
2. Eventos e competições educacionais; 
3. Eventos e competições de participação; 
4. Rede cedes. 
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EVENTOS E COMPETIÇÕES EDUCACIONAIS. Estruturar e apoiar competições estudantis, 
alcançando o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para a vivência 
esportiva, sendo evitada a hiperseletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes. 
 
EVENTOS E COMPETIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. Promover e apoiar eventos de esporte e lazer, 
inclusive os de criação nacional, identidade cultural, natureza comunitária, interdisciplinar e 
participativa e realizar ou viabilizar a participação em eventos que possibilitem a iniciação e a 
vivência esportiva, compreendendo modalidades praticadas com a finalidade de contribuir à 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e 
na preservação do meio ambiente.  
 
EVENTOS CIENTÍFICOS ACADÊMICOS E DE GESTÃO E FOMENTO A PESQUISAS. Promover, 
apoiar projetos de eventos científicos e tecnológicos de intercâmbio e formação, desenvolver 
ações ligadas à produção e difusão da informação, do conhecimento e da memória do esporte 
educacional, recreativo e de lazer, via: apoio a grupos de estudos e pesquisa, em regime 
complementar e por tempo determinado; realização de concursos, com premiação e 
divulgação dos trabalhos; ações que promovam a consolidação de redes de intercâmbio 
científico e tecnológico nacional e internacional; apoiar publicação, via meios eletrônicos e 
físicos, de livros, catálogos, anuários, periódicos científicos nos campos do esporte 
educacional, recreativo e do lazer. 
 
AÇÃO BRINCANDO COM ESPORTE. Visa democratizar o acesso aos eventos de esporte e lazer 
para pessoas de todas as idades.  Deverão ser criados ambientes de convivência lúdica, de 
lazer e de desafios, utilizando os equipamentos públicos e sociais dos parceiros envolvidos ou, 
ainda, espaços privados devidamente cedidos para essa finalidade (como unidades escolares, 
centros esportivos, parques, clubes, praças e quadras esportivas de outras instituições), e que 
apresentem condições adequadas para o desenvolvimento das atividades. 
 
Público Alvo: 
Todos os Públicos. 
 
Custo Estimado: 

ação orçamentária gnd o que pode ser apoiado? valor mínimo 
da emenda 

20jp - 
desenvolvimento de 
atividades e apoio a 
projetos e eventos 
de esporte, 
educação, lazer, 
inclusão social e 
legado social 

gnd 3 programa segundo tempo universitário - 
núcleo com 300 beneficiados 

r$ 117 mil 

gnd 3 programa segundo tempo paradesporto 
- núcleo com 60 beneficiados 

r$ 179 mil 

gnd 3 programa segundo tempo padrão - 
núcleo com 100 beneficiados 

r$ 126 mil 

gnd 3 e gnd 4 programa esporte e lazer da cidade - 
núcleo com 300 beneficiados 

r$ 440 mil 

gnd 3 e gnd 4 programa vida saudável - núcleo com 
300 beneficiados 

r$ 323 mil 

gnd 3 e gnd 4 realização e apoio a eventos de esporte, 
lazer e inclusão social 

r$ 100 mil 

gnd 3 e gnd 4 eventos e competições de participação  r$ 100 mil 

gnd 3 e gnd 4 eventos e competições educacionais r$ 100 mil 

gnd 3 e gnd 4 eventos científicos acadêmicos e de 
gestão e fomento a pesquisas:  

r$ 100 mil 
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gnd 3 e gnd 4 ação brincando com esporte - núcleo 
com 400 beneficiados 

r$ 109 mil 

  
Obs: 

1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução de obras e serviços 
de engenharia. (Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria Interministerial nº 424/2016).  

 
Contato da Área Responsável: 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
E-mail: dedap@esporte.gov.br 
Telefone: (61) 3217-9530 
Endereço: Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 4 – Lotes 83 Centro Empresarial Capital 
Financial Center, Bloco C (Mezanino) CEP: 70610-440 – Brasília/DF 
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