
 

SEMINÁRIO 6º ANO 

Equipe 01 – As Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil 

 Definição de política pública e política pública de esporte e lazer; 

  Legislação de políticas públicas de esporte e lazer; 

 Objetivos das políticas públicas de esporte e lazer; 

 Como as ações e estratégias são desenvolvidas/elaboradas; 

 Órgãos e instituições públicas envolvidas nas políticas públicas de 

esporte e lazer. 

Equipe 02 – As Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Lauro de Freitas 

 Legislação municipal de políticas públicas de esporte e lazer em Lauro 

de Freitas; 

 Quando as políticas públicas de esporte e lazer começaram a ser 

implementadas na cidade. Apresentar um breve histórico; 

 As ações desenvolvidas desde o seu surgimento até os dias atuais na 

cidade; 

 As dificuldades encontradas na implementação das políticas públicas de 

esporte e lazer. As metas foram alcançadas? Sim, por quê? Não, por 

quê? 

 As ações que foram implementadas e deram certo. Depoimentos de 

pessoas que tiveram suas vidas transformadas por essas políticas 

públicas. 

Equipe 03 – A Importância do Esporte e Lazer para a Saúde 

 Benefícios do esporte e lazer para a saúde física, mental e emocional; 

 Malefícios da falta da prática de esportes e atividade física para o corpo 

humano; 

 Doenças que podem ser evitadas com a prática do esporte e atividades 

de lazer; 

 Espaços práticos para a prática do esporte e lazer no cotidiano; 

Exemplo: praças, praia, quadra, estacionamento do condomínio, etc; 

 A importância da alimentação saudável para a prática do esporte e bem 

estar. 

 

 



Equipe 04 – Cidade e Urbanismo: espaços de lazer 

 A humanização no desenvolvimento dos espaços públicos da cidade; 

 Espaços públicos que atendem as necessidades e anseios da 

população; 

 Espaços públicos adequados para a prática esportiva e de lazer; 

 Espaços de lazer e esporte com recursos sustentáveis; 

 A importância dos espaços públicos para a qualidade de vida dos 

cidadãos de uma cidade. 

Equipe 05 – Sustentabilidade Ecológica no Esporte e Lazer  

 Definição de sustentabilidade ecológica; 

 Legislação e ações governamentais sobre sustentabilidade ambiental; 

 A importância da sustentabilidade ecológica; 

 Atividades esportivas e de lazer que podem ser realizadas ao ar livre (na 

cidade e na natureza); 

 Soluções sustentáveis para o desenvolvimento de espaços públicos de 

esporte e lazer. 


