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Bem-vindos!  
Já pensou em viver em um mundo mais justo e 
igualitário?

Já imaginou precisar se refugiar em outro país? 

O Brasil já recebeu mais de 264.000 migrantes, 
refugiados e requerentes de asilo de nacionalidade 
venezuelana. 

Estima-se que cerca de 30% desta população seja de 
crianças e adolescentes. 

E se você pudesse ser parte dessa 
transformação?
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“
É uma oportunidade para jovens criarem soluções para desafios 
que melhorem a qualidade de vida de crianças e adolescentes 
refugiados e migrantes.

Acreditamos na trocas de ideias, no movimento inovador e 
transformador dos jovens!  
  

Se você é adolescente ou jovem, de 14 a 24 anos, disposto a 
colocar a mão na massa, se desafiar, conhecer gente nova e 
desenhar soluções, essa chamada é para você!

Compartilhe suas habilidades, opiniões, experiências e talentos no 
CHAMA NA SOLUÇÃO! 

3O que é a Maratona Chama na Solução ?



Por que participar da Maratona?
A Maratona é uma ótima oportunidade de conhecer pessoas, 
desenvolver suas habilidades e contribuir para melhoria da nossa 
comunidade. 

Além disso você vai:

● Conhecer melhor os desafios sociais;
● Estimular seu pensamento crítico e criatividade;
● Ter uma experiência cultural com participantes diversos;
● Aprender com conteúdos e metodologia ágil; 

Ah, e ainda tem seu Certificado de Participação e Premiação para 
as equipes vencedoras!
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maratona
Como será a 



A maratona acontece em duas etapas: FASE 01 (roxo) e Fase 02 
(branco). As melhores soluções serão selecionadas para a 
Fase 02. 

03 dezembro

EVENTO FINAL E 
PREMIAÇÃO

29 nov a 02 dezembro

FASE PROTOTIPAGEM 
E MENTORIA

24 a 27 novembro

FASE IDEAÇÃO E 
PITCH

20 a 23 novembro

FASE DESCOBERTA E  
DEFINIÇÃO DO 

PROBLEMA



FASE 1
Destina-se a integração dos 
participantes, empoderamento em 
termos de liderança e protagonismo, 
imersão no contexto de realidades 
sociais bem como da problemática de 
cada grupo, finalizando com o 
processo de ideação para solução dos 
problemas e apresentação por meio de 
um Pitch (uma curta apresentação de, 
no máximo, 5 minutos para expor a 
ideia, no estilo “se vira nos 30!”). 



FASE 2

Destina-se ao detalhamento e 
modelagem das ideias nessa 
etapa de prototipagem. As 
equipes receberão mentoria de 
especialistas para auxílio no 
design e planejamento de 
implementação das ideias pelos 
órgãos do poder público.



AS MENTORIAS
As mentorias serão realizadas por 
especialistas nas temáticas e soluções 
apresentadas pelos participantes, elas 
acontecerão de forma online e por 
grupo com duração e quantidades a 
serem definidas no final da Fase I. O 
Objetivo desta ação é auxiliar os 
participantes na prototipagem de suas 
soluções, entendo qual foco deve ser 
dado e quais pontos devem ser 
melhorados.



Cronograma 

1 INSCRIÇÕES 10 a 16 DE NOVEMBRO

2 DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 19 DE NOVEMBRO

3 COMEÇO DA MARATONA 20 DE NOVEMBRO

4 1 FASE - DA DESCOBERTA À DEFINIÇÃO DA 
SOLUÇÃO

ATÉ 27 DE NOVEMBRO

5 RESULTADO DOS FINALISTAS E INÍCIO DA 2 
FASE

29 DE NOVEMBRO

6 2 FASE - PROTOTIPAGEM DA IDEIA ATÉ 02 DE DEZEMBRO

7 EVENTO FINAL 03 DE DEZEMBRO



Desafios

A maratona formará grupos para desenvolver ideias nos seguintes desafios:

Educação 
Acesso à Educação Formal / Ensino da Língua Portuguesa

Proteção
Todas Formas de Violência / Criminalidade e Uso de Drogas

Saúde
Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva / Cuidados na Saúde Mental

Nutrição
Promoção de Alimentação Saudável /  Adaptação Alimentar 



Desafios

A maratona formará grupos para desenvolver idéias nos seguintes desafios:

Água, Saneamento, Higiene
Adoção de Boas Práticas de Higiene / Moradia Digna

Engajamento e Participação de Adolescentes 
Participação cidadã / organização social

Geração de Renda e Empregabilidade 
Formação Empreendedora / Acesso ao Mercado Brasileiro



Critérios de Participação

● Ter entre 14 e 24 anos

● Ser residente no Amazonas (pode possuir qualquer nacionalidade) 

● Ter disponibilidade para participar da maratona de 20 a 27 de novembro 

(1 fase) e 29 de novembro a 03 de dezembro (2 fase)

● Ter muita vontade de co-criar soluções

● Ser colaborativo - o grupo será diverso e é muito importante que todos 

cooperem e acolham a diversidade dos participantes

● Estar disposto a se desafiar em todos os sentidos; até na comunicação, 

pois os grupos serão bilíngues! 



Critérios para seleção
Serão escolhidos até 100 jovens dentre os inscritos, que possuam:

1. Idade entre 14 a 24 anos
2. Residam no território do estado do Amazonas

As equipes serão compostas por:
▸ Diversidade de cor/raça
▸ Diversidade de gênero
▸ Diversidade social 
▸ Diversidade de nacionalidade 

(migrantes/refugiados/brasileiros)



Como participar

Inscrição:
http://bit.ly/Inscrição_ChamanaSolução

Regulamento Completo da Maratona:
https://drive.google.com/file/d/1KA5LX
RkZ3_C-7VEpmIKjZ2X71Hkcqv3z/view?
usp=sharing 

1. Atenção! Não deixe nenhuma informação incompleta.
2. Confira seu número de celular com WhatsApp (zap).
3. As inscrições com informações incompletas ou erradas 

não serão validadas! 

http://bit.ly/Inscri%C3%A7%C3%A3o_ChamanaSolu%C3%A7%C3%A3o
https://drive.google.com/file/d/1KA5LXRkZ3_C-7VEpmIKjZ2X71Hkcqv3z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KA5LXRkZ3_C-7VEpmIKjZ2X71Hkcqv3z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KA5LXRkZ3_C-7VEpmIKjZ2X71Hkcqv3z/view?usp=sharing


Dúvidas?

Entre em contato com:

 manaus@impacthub.com.br 

mailto:manaus@impacthub.com.br
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