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PLANO DE TRABALHO
— DADOS CADASTRAIS
órgão/Entidade Proponente
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA (FUNDAÇÃO)
Endereço
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376, 30* andar
Cidade
UF
1 CEP
São Paulo
SP
104571-936

CNPJ
02.985.136/0001-23

DDD/Telefone
(11)3430-4724

i
Nome do Responsável
Americo Teixeira Mattar Junior
Cl/ÓRGÃO EXPEDIDOR
CARGO FUNÇÃO
20.931.414 / SSP-SP
Diretor Presidente
Endereço
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376, 30* andar

CPF
024.194.496-14
MATRÍCULA
108360-0
CEP
04571-936

2 — OUTROS PARTÍCIPES
N
CPF/CNPJ
ome
Nome
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO 13.128.798/0014-18
ESPORTE E DA CULTURA
Endereço
Rua Gutemberg Chagas, 169, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE
3 — DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Projeto de Formação de Multiplicadores Pense Grande nos emas
de empreendedorismo e projeto de vida

E.A.

E.A.

CEP
49.040-780

Período de Execução
Início
2021

Término
2022

Identificação do Objeto
Instituir mútua e ampla cooperação entre os Partícipes com objetivo de promover o desenvolvimento
social e, mais diretamente, a melhoria da qualidade da aprendizagem no estado de Sergipe, cujo
escopo perpassa (i) a transferência de tecnologias e soluções educacionais, sociais; de
empreendedorismo e de inovação; (ii) o desenvolvimento de programas, projetos e atividades ligadas
à aprendizagem; (iii) além de ações para intercâmbio de informações, pesquisa e aprimoramento da
gestão das políticas públicas, de modo apartidário.

Justificativa da Proposição
Com o presente Plano de Trabalho se pretende dar continuidade à parceria iniciada rio ano de 2019,
e detalhar as ações a serem desenvolvidas especificamente para o ano de 2021.
Considerando a prioridade dada pela Secretaria de Estado Da Educação, do Esporte e da Cultura à
implementação do Novo Ensino Médio, continuarão sendo ofertadas formações, materiais e
acompanhamento aos educadores nos temas de Projeto de Vida e empreendedorismo, fundamentais
para garantir o protagonismo do aluno e o desenvolvimento de competências trazidas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e os documentos regulatórios do Novo Ensino Médio.
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Da mesma forma, para aqueles educadores que já foram formados em anos anteriores, serão
ofertados encontros e espaços de troca, via Rede Pense Grande, què contribuem com a ampliação de
repertório e o compartilhamento de experiências.

Detalhamento dos projetos
Programa Pense Grande
As ações do programa envolvem planejamento entre representantes da Fundação Telefônica Vivo e a
Secretaria e apresentam três macro ações que, futuramente, serão referidas pelas letras em que se
apresentam abaixo:
A) Formação de Educadores Multiplicadores e Técnicos no tema de Empreendedorismo, cujo foco é
o empreendedorismo de impacto social positivo.
A programação será iniciada com a apresentação da proposta aos técnicos da secretaria e
representantes das Diretorias Regionais de Ensino e das 39 escolas piloto (35 atuais + 4 NTI que
transição que ainda trabalham nas segunda e terceira séries nos modelos anteriores); seguirá com
um processo formativo que disponibilizará 150 vagas para educadores das áreas de conhecimento
das escolas piloto do Novo Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e articuladores interessados a
desenvolverem propostas para atividades integradoras em suas escolas

A metodologia, coincide com a aprendizagem com base em projetos/problemas e busca estimular no
jovem nove, das dez competências básicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O processo
formativo, será 100% à distância, inclusive o demoday final e, acontecerá, em sua maior parte, no
primeiro semestre, uma vez que no segundo semestre acontecerá o acompanhamento e
aprofundamento, via mentoria, da implementação das atividades integradoras junto aos estudantes.
B) Formação de educadores no tema de projeto de vida, é apresentada com base em metodologias
e aprendizado ativos, com práticas e conteúdos alinhados com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) que apoiam o professor no processo de orientação e estímulo ao jovem em sua trajetória de
conhecer a si e ao mundo que o cerca para que, assim, identifique seus objetivos pessoais,
acadêmicos, profissionais e seu papel como cidadão.
Serão ofertados dois ciclos formativos (um por semestre). Como no ano anterior, a formação será de
duas fases, a primeira com duração de 25 horas na plataforma digital Escolas Conectadas —
www.escolasconectadas.org.br e a segunda, utilizando-se de conteúdos síncronos e assincronos, com
duração de 32 horas, para a conclusão da formação e, com certificação de 40hs, para os casos em
que o educador implementar e registrar um conjunto de atividades de projeto de vida junto a sua
turma de estudantes.
Um total de 300 vagas serão ofertadas, priorizando os educadores e coordenadores pedagógicos das
escolas piloto do Novo Ensino Médio que ainda não foram formados. Em 2021, também serão
acompanhadas as experiências de implementação de todos os educadores formados no ano anterior
(2020).
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D) Rede Pense Grande, objetiva a aproximação de educadores de escolas públicas regulares e
grupo será
técnicas, e educadores sociais que foram formados no programa durante 2019 e 2020. O
de
ampliação
à
jovens,
aos
junto
ias
metodolog
das
aplicação
da
de
continuida
estimulado à
encontros
com
contará
isso,
Para
si.
entre
os
aprendizad
de
troca
e
o
intercâmbi
repertório e ao
des,
distância visando a reciclagem de conteúdos e a construção de novos saberes e possibilida
partir de suas experiências.
Assim, a proposta divide-se nas etapas:
Etapa 1 - Planejamento
Com a Seduc SE
2.1 a
. Diálogos online, entre representantes da Fundação e da Secretaria de março/20
das
uma
cada
de
etapas
das
novembro2021, voltados ao planejamento, para construção e validação
ações, em diálogo contínuo,
. Alinhamento sobre o perfil de professores e escolas participantes das propostas.
. Alinhamento do calendário das formações com o calendário das demais formações da Seduc.
os técnicos
. Realização de encontro de divulgação do programa e suas ações para o ano de 2021 com
(35
escolas
39
das
EM/
Novo
do
es
articulador
e
da Seduc, técnicos pontos focais das DRES, Gestores
o
garantir
e
programa
do
ações
as
r
comunica
será
pilotos e 4 NTI). O objetivo do encontro
formações.
engajamento de todos na mobilização para as

Etapa 2 - execução:
edorismo
A) Formação de Educadores Multiplicadores e Técnicos no tema de Empreend
ão.

Apoio à Seduc no processo de comunicação do curso, disponibilizando peças de comunicaç

/práticas, mentoria e multiplicação,
. 30 horas de formação à distância contendo conteúdos
distribuídos da seguinte forma:
atitude
. 15 vídeo-aulas para 4 temporadas temáticas: introdução (6); comunidade (3);
empreendedora (3) e tecnologia (3)
. webinars: 4 acompanhando as temporadas e 1 extra, se necessário
. 4 Toolkits + Guia do Multiplicador
. Questionários de checagem da aprendizagem
. mentoria para os educadores para aplicação da metodologia
. Edital de inscrição n demoday
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Demoday digital com premiação
A multiplicação das ações pelos professores junto aos jovens, é estimada em mais 10horas de
atividades a serem realizadas nas escolas, conforme metodologia Pense Grande e planos de aula dos
e
educadores. Estas atividades são básicas para a construção da solução socioarnbiental pelos jovens
a
jus
fará
o,
suas inscrições no demoday final. O educador que registrar e comprovar esta multiplicaçã
um certificado final de 40hs.
B) Formação de educadores no tema de projeto de vida

. Apoio à Seduc no processo de comunicação do curso, disponibilizando peças de comunicação.
a
. Disponibilização de relatórios de monitoramento da fase de inscrição e de relatório de frequência
se
iniciou,
(se
formação
na
status
de
dados
os
com
partir da primeira semana pós início do curso
concluiu ou se nunca acessou).
. 25 horas na plataforma digital Escolas Conectadas — www.escolasconectadas.org.br
. Apoio técnico nos ambientes digitais de formação durante todo o processo formativo das turmas do
,
1° semestre, com início em 24/05/2021 e, a turma do 22 semestre, com início em 23/08/2021
atividades.
e
conteúdo
de
ento
acompanham
para
mentores
e
disponibilizando mediadores
. 32 horas de atividades síncronas e assíncronas e sessões online de mentoria para apoio na aplicação
das atividades junto aos jovens.
é
A implementação das atividades práticas aprendidas pelos professores junto aos jovens,
de
ção
considerada parte da formação do educador e, o registro da experiência com a implementa
um conjunto de atividades (sequência pedagógica), acrescentará mais 8hs de certificação, totalizando
em um certificado de 40hs
c) Rede Pense Grande
. Aplicação de questionários online para captar expectativas e necessidades dos participantes da
Rede e, assim, construir os conteúdos de reciclagem e ampliação de repertório nos temas de
em preendedorismo e de projeto de vida.
. Encontros regionais e nacionais à distância, para troca de experiências e ampliação de repertório
dos participantes.
Rede Pense
Em Sergipe, os professores formados em 2019 e 2020, serão convidados a integrar a
da metodologia Pense Grande nas
Grande, que tem função de estimular a continuidade da aplicação
ampliar o repertório e as
buscando
os,
aprendizad
e
s
experiência
de
o
intercâmbi
escolas e o
2019.
desde
adquiridos
saberes
dos
possibilidades de utilização

Etapa 3 — conclusão e resultados

i A) Formação de Educadores Multiplicadores e Técnicos no tema de Empreendedorismo
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Edital de inscrição no demoday final, em que os grupos de jovens das escolas irão inscrever suas
propostas e projetos orientados pelos educadores para seleção e participação.
Culminância (Demoday) com a apresentação final dos trabalhos realizados pelos grupos de jovens
que participam das oficinas ministradas pelos professores das escolas participantes de 2021 que
serão selecionados por banca julgadora e concorrerão a prêmios para 02 dos trabalhos destaque,
seus respectivos estudantes, professores orientadores e escolas. Evento a ser realizado em parceria
com a Seduc ao final do processo de formação e mentoria.
A exemplo do ocorrido em 2019, ofereceremos certificado aos professores e técnicos que
participarem da formação pela primeira vez em 2021, desde que concluam 75% de participação da
carga horária total ofertada e será disponibilizado um guia da aplicação da metodologia.
Serão beneficiados em 2021, 39 escolas, professores de todas as áreas do conhecimento e
articuladores do Novo EM.

B) Formação de educadores no tema de projeto de vida
. Disponibilização de relatório qualitativo, enviado após 15 dias da data de conclusão da primeira fase
do curso (Escolas Conectadas) com as percepções dos mediadores em relação a cada turma.
As duas práticas de destaque em projeto de vida, conduzidas em sala de aula e registradas pelos
educadores, serão analisadas e reconhecidas em webinar de encerramento da proposta.

A sistematização das experiências de implementação das atividades junto aos jovens, gerará para a
Seduc, um conteúdo de resultados e boas práticas no tema de projeto de vida que poderá ser insumo
para reflexões e novas formações da rede.

Disponibilização de certificados aos professores concluintes, com as respectivas cargas horárias e
emitidos por instituições de ensino reconhecidas. O certificado será outorgado aos professores e
técnicos que participarem da formação, desde que concluam 75% da carga horária total ofertada.
Será disponibilizado Guia, com conteúdo de apoio à aplicação do aprendizado.
. Serão beneficiados em 2021, 39 escolas, professores de todas as áreas do conhecimento e
articuladores do Novo EM.

D) Rede Pense Grande
Serão beneficiados em 2021 todos os professores que foram formados no programa Pense Grande
em 2019 e 2021.

4. CRONOGRAMA FÍSICO [)E DESENVOLVIMENTO
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entrega à Seduc (B)
5) Quantidade de
participantes no
Demoday, entre escolas
e convidados (A) e no
webinar de
encerramento do tema
de projeto de vida (B)

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Especi fic ação
Etapa
Meta
Fase

Indicador Físico
Quant

Und
03 planos de 1
atuação e
calendários
construídos
com a Seduc
SE e atores
da educação
1e2
39 escolas
beneficiadas
150
ducadores
aplicando as
atividades
de projeto
de vida em
sala de aula
6.000
estudantes
participando
das
atividades
de projeto
de vida nas
escolas
1.000
estudantes
inscritos nas
oficinas
realizadas
pelos
professores
nas escolas
80
educadores

2

Duração
Início

Término

Planos de cada
uma das macro
ações construidos
e validados
conjuntamente

Documen
tos do
projeto

3

Mar/21

jun/21

Escolas aderentes
aos projetos (A,B e
C)
Professores
recebem formação

Unidade
escolar
(INEP)
Professor
es

39

Abr/21

Set/21

150

Jul/21

dez/21

(B)

2

Estudantes
participando das
atividades nas
escolas (ES)

Estudant
es

6000

Jul/21

dez/21

2

Estudantes
inscritos nas
oficinas com tema
de
empreendedorism
o nas escolas (A e
C)

Estudant
es

1.000

Jul/21

nov/21

2

Professores
recebem formação

Professor
es

90

Jun/20

nov/21
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(A)

aplicando as
atividades
de
empreended
crismo
240
educadores
formados
com 75% ou
mais da
carga
horária

3

15 grupos de 3
jovens
inscritos no
demoday
final
150 pessoas 3
participando
do Demoday
Final

Educadores (A e 8)

Educador
es

240

Jul/21

nov/21

Estudantes
inscritos no
demoday (A e D)

Estudant
es

15

Nov/21

dez/21

Educadores e
convidados para a
culminância do
projeto

Educador
es e
convidad

150

Nov/21

dez/21

os

6. RESPONSABILIDADES
As instituições se responsabilizarão pelas atividades que lhe couberem,
discriminadas para cada fase, conforme o Cronograma de Execução.
7. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
Cada entidade terá um gestor responsável pelo acompanhamento da parceria,
zelando pela execução deste plano de trabalho e gerando relatórios anuais para emissão
à Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação no âmbito da SEDUC.
Pela SEDUC
Ana Lúcia Lima da Rocha Muricy Souza - Diretora do Departamento de Educação

Pela Fundação Telefônica
Luciana Scuarcialupi Cascardo - Coordenadora de Projetos Sociais
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8 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a
Administração Pública, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Estado ou qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, que impeça a assinatura
deste plano de trabalho.
Pede deferimento.
de 2021

Aracaju,

1

attar Junior
Americo T i l
Fundas o Telefônica Vivo

9 — APROVAÇÃO PELA SEDUC
Aprovado
Aracaju,ãO de

.0' de 2021
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Rua Gutemberg Chagas, 169
Bairro DIA — CEP 49.040-780 Aracaju/SE

