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A

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social

(SNELIS) tem por objetivo ampliar e qualificar o acesso ao esporte para
todos os cidadãos, através da coordenação, formulação e implementação
de programas esportivos-educacionais, de lazer e de inclusão social, em
parceria com outros Órgãos do Poder Executivo Federal, estados,
municípios e Distrito Federal, para atendimento a crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos, com ênfase na população de regiões com alta
vulnerabilidade social.
A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
contribuiu para o alcance do objetivo estratégico de “promover, de forma
integrada e articulada, políticas de proteção social para pessoas em
situação de vulnerabilidade, risco social e violação de direitos” e do
objetivo de “fomentar projetos e ações de promoção da Cidadania e
inclusão de pessoas com deficiência”, gerando o valor público por meio da
disseminação das atividades esportivas, ampliado a cobertura dos
programas de esporte educacional, de participação, do lazer e inclusão
social; e implanta, restaura e moderniza equipamentos esportivos, com
foco na redução das desigualdades regionais.
Nesse contexto, registra-se que para a implementação dessas políticas
públicas, no que tange aos recursos provenientes do Orçamento Geral da
União, a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
empenhou no exercício de 2020, até a data de 30 de setembro, o montante

de R$ 232.192.887,00, designadas às ações orçamentárias 20JP Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social e 5450 - Implantação e Modernização de
Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, dentro do
Programa 5026, distribuídos da seguinte forma:

Ação Orçamentária

Plano Interno (PI)

Valor

20JP - Desenvolvimento de
Atividades e Apoio a
Projetos e Eventos de
Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social

E20JP1SL001
Esporte e Educação

R$ 8.584.570,00

E20JP1SL002
Esporte e Lazer

R$ 7.576.947,00

Emendas Parlamentares e
de Bancada

R$ 61.243.876,00

E54501SL001
Infraestrutura para Esporte
educacional Recreativo e de
Lazer

R$ 10.261.880,00

Emendas Parlamentares e
de Bancada

R$ 144.525.614,00

5450 - Implantação e
Modernização de
Infraestrutura para
Esporte Educacional

TOTAL

R$ 232.192.887,00

PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)

Democratizar o acesso de crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a
17 anos às práticas corporais, através do esporte educacional de qualidade,
por meio da implementação de núcleos esportivos. Estes núcleos são
formalizados através da parceria entre o Ministério da Cidadania e
Prefeituras Municipais, Universidades e OSCs (Lei n.o 13.019), atendem até
100 beneficiários e podem ser estabelecidos em escolas ou em espaços
comunitários públicos e privados.

Implementação e desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de
lazer, com o intuito de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais
e de lazer.

BRINCANDO COM ESPORTE

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – FORÇAS NO ESPORTE (PROFESP)
Parceria do Ministério da Cidadania com o Ministério da Defesa para
implementar núcleos, em organizações militares, utilizando espaços físicos
disponíveis, na prática das atividades esportivas a crianças e adolescentes
em situação de risco social, prioritariamente da rede pública escolar. Com
a possibilidade de fornecimento de reforço alimentar e transporte,
respeitando as particularidades das parcerias estabelecidas.

Oportunizar às crianças e aos adolescentes das diversas regiões brasileiras,
nos dois períodos anuais de férias escolares, opções de esporte e lazer que
preencham o tempo livre desses beneficiados.

PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL

PROJETO SINAIS

Implementação e desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de
lazer destinado às pessoas idosas (predominantemente a partir de 60
anos), priorizando a perspectiva da promoção da saúde e a melhoria da
qualidade de vida. Foi lançado e implementado o Programa Vida Saudável
na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, com um total de
301 municípios inscritos/cadastrados.

Parceria com as SNAS, SECULT e Ministério da Educação cujo objetivo é
oportunizar o acesso às atividades esportivas, culturais e de Cidadania para
crianças (a partir de 6 anos), adolescentes, jovens e adultos surdos, que se
encontram em vulnerabilidade social, por meio da oferta de atividades de
múltipla vivência, que favoreçam o desenvolvimento integral, a formação
humana, a emancipação, a autonomia e que fomentem a integração e o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Em 2020, foram
formalizadas 3 parcerias, com 3 núcleos para o atendimento de 300
beneficiários.

APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER, INCLUSÃO SOCIAL
PROJETO LUTA PELA CIDADANIA
Garantir o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos às
modalidades de lutas e artes marciais em uma perspectiva formativa e
inclusiva, por meio da implementação de núcleos para práticas corporais
de lutas e artes marciais como forma de inclusão social.

Apoiar a implantação e desenvolvimento de projetos específicos e a
realização de eventos esportivos de caráter educacional e participativo de
forma inclusiva e cooperativa, que valorizem a diversidade cultural.

PROGRAMAS COMPLEMENTARES
Além dos principais programas, vale destacar 03 parcerias do programa
Esporte e Cidadania, com 62 núcleos para o atendimento de 6.200
beneficiários; 03 parcerias do Projeto Delas, com 30 núcleos para o
atendimento de 6.000 beneficiárias; 02 parcerias do Projeto Aldeia Viva,
com 02 núcleos para o atendimento de 140 beneficiários; e 02 parcerias do
Projeto Comunidade Ribeirinhas, com 10 núcleos para o atendimento de
700 beneficiários.

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE
EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER
Construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura
esportiva, para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de
lazer, contribuindo para reduzir a exclusão e o risco social.

PROGRAMA REDE CEDES
Desenvolvimento de pesquisas nas áreas das Ciências Sociais e Humanas
voltadas ao esporte e lazer, colaborando para o desenvolvimento científico
e tecnológico e a qualificação das políticas de esporte, lazer e inclusão
social. No âmbito da produção científica, desenvolvem-se ações dos
Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer - Rede
Cedes, que tem por objetivo geral fomentar e socializar informações e
conhecimentos fundamentados nas ciências humanas e sociais, visando à
qualificação das políticas públicas de esporte e lazer e se estruturam em
dois grandes grupos de projetos: Centros de Desenvolvimento de Pesquisas
em Políticas Públicas de Esporte e Lazer e Projetos Especiais
Independentes.

PERSPECTIVAS PARA 2021
Continuidade e inovação dos programas, projetos e ações desenvolvidos
pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, com
a reestruturação das diretrizes, capacitação interna e externa dos
profissionais e aumento quantitativos dos beneficiários atendidos. Resgate
e aprimoramento dos Jogos Escolares Brasileiros, historicamente a
principal competição escolar nacional.
Desenvolvimento de mecanismos de governança por meio da implantação
de indicadores de gestão e de reuniões sistemáticas para tomadas de
decisão. Elaboração de orientações normativas para apoio a projetos
específicos e eventos desportivos. Construção de manuais a fim de orientar
proponentes para envio de propostas via Plataforma +Brasil. Criação de
novo canal de comunicação com convenentes por meio de aplicativo
Whatsapp através de números funcionais oficiais. Busca por inovações
tecnológicas para o acompanhamento e controle das políticas públicas do
esporte educacional, de participação, lazer e inclusão social.

