
INICIATIVA PARCEIRO TÉCNICOPARCEIRO INVESTIDOR

Oi, nós somos New e Sophia!
Somos gêmeos e moramos na extrema Zona 
Sul de São Paulo, temos 15 anos,  estudamos em 
nossa comunidade e participamos de atividades 
na OSC perto da nossa casa. Além de nós temos 
dois irmãos, e moramos  com a nossa mãe. 

Olhamos para o futuro 
de forma  muito curiosa. 
Em 2020 nós  iamos  
entrar em um programa 
de jovem aprendiz mas 
com a quarentena devido 
a COVID-19 precisamos 
refazer os planos. Este 
tema inclusive nos deixou 
muito preocupados ao ver 
quanto a tecnologia tem 
avançado de forma rápida 
exigindo reinvenções 
sendo que nem  sempre 
temos acesso a isso.

Como podemos  desenvolver 
competências digitais e 
competências para a vida?
Essa jornada que fomos investigar…

Como podemos  desenvolver 
competências digitais e 
competências para a vida?
Essa jornada que fomos investigar…



Jovens

Notebook e celular compartilhado em família, 
(usam com hora determinada) e casos que o 
jovem e os pais possuem equipamento 

Preferem o uso da 
tecnologia nas 
instituições, acham que 
são mais produtivos

Gostariam de saber mexer 
em softwares de edição 
vídeos, podcast  e músicas

Em 5 anos formados ou 
fazendo faculdade e em 
15 anos trabalhando com 
carreira consolidada.

Jovens são cada vez 
mais plurais e criativo

Em 5 anos jovem 
aprendiz. Quer trabalhar 
logo para gerar renda.

Utilizam para produzir e vender 
serviços: fotografia, podcast, 
vídeos e produção musical.

Notebook e celular compartilhado em família, 
(usam com hora determinada) e casos que o 
jovem e os pais possuem equipamento.

Preferem o uso da 
tecnologia nas 
instituições, acham que 
são mais produtivos.

Gostariam de saber mexer 
em softwares de edição 
vídeos, podcast  e músicas.

Em 5 anos formados ou 
fazendo faculdade e em 
15 anos trabalhando com 
carreira consolidada.

Jovens são cada vez 
mais plurais e criativo.

Em 5 anos jovem 
aprendiz. Quer trabalhar 
logo para gerar renda.

Utilizam para produzir e vender 
serviços: fotografia, podcast, 
vídeos e produção musical.

Nós juntamos alguns jovens de regiões diferentes para um encontro virtual. Percebemos que outros jovens 
sentem coisas parecidas que nós, embora sejamos muito diferentes! Conversamos  com Giovanna, Alexandre, 
Bruna Marques, Rick, Gregory Yuri, Guilherme, Nicole, Ana Paula, Linda Esther, Kayla Nary e Analana. 



Comunidade 
educativa

Família e
comunidade

Espaço de reflexão. De liberdade e 
confiança. Entender de onde vem os 
sonhos dos jovens.

Espaço de reflexão. De liberdade e 
confiança. Entender de onde vem os 
sonhos dos jovens.

2 a 4 horas/dia... dependendo do assunto.2 a 4 horas/dia... dependendo do assunto.

Tecnologias são caras para os jovens.Tecnologias são caras para os jovens.

Letramento digital é fundamental.Letramento digital é fundamental.

Pensar em rede, como criar estas 
oportunidades de parcerias.

Pensar em rede, como criar estas 
oportunidades de parcerias.

Até o jovem empreender tem o vácuo 
da subsistência dele. Como que ele 
come até lá?

Até o jovem empreender tem o vácuo 
da subsistência dele. Como que ele 
come até lá?

Experiências menos engessadas. Falta 
permitir ao jovem “viajar”.

Experiências menos engessadas. Falta 
permitir ao jovem “viajar”.

Existe diversidade de ferramentas e 
pouca produção de conteúdo.

Existe diversidade de ferramentas e 
pouca produção de conteúdo.

Trocas e rodas de conversa online fazem 
muito sentido nesse contexto.

Trocas e rodas de conversa online fazem 
muito sentido nesse contexto.

Quando querem aprender algo novo 
usam no youtube acham mais fácil que 
ler, buscam pessoas que já sabem e 
pesquisam na internet até conseguir.

Quando querem aprender algo novo 
usam no youtube acham mais fácil que 
ler, buscam pessoas que já sabem e 
pesquisam na internet até conseguir.

Em 15 anos com família, saúde e bem 
estruturado financeiramente.

Em 15 anos com família, saúde e bem 
estruturado financeiramente.

Sentem necessidade de ter voz real 
no espaços, na família, nas escolas e 
comunidades.

Sentem necessidade de ter voz real 
no espaços, na família, nas escolas e 
comunidades.

A nossa curiosidade nos levou também conversamos com educadores/professores,  gestores 
de organizações sociais e articuladores sociais para compreender como veem esses desafios 
que observamos. Conversamos com: Andreia, Tobias, Lucas, Adriana, Tiely, Samanta, 
Fabio, Ana Paula, Walter, Raphael, Agatha, Laniela, Mara Sara, Celso, Val, André.

Jovens estão cansados de ficar na tela 
o tempo todo.

Jovens estão cansados de ficar na tela 
o tempo todo.

Ensino público precário e antigo, 
te forma para ser trabalhador de 
indústria, mão de obra barata.

Ensino público precário e antigo, 
te forma para ser trabalhador de 
indústria, mão de obra barata.

Entender os recursos, direitos e como 
mobilizar.

Entender os recursos, direitos e como 
mobilizar.

A formação deve incluir ações para 
estimular o ensino competências 
empreendedoras.

A formação deve incluir ações para 
estimular o ensino competências 
empreendedoras.

Jovens são receptores de tecnologias e 
conteúdos, sem fazer reflexão.

Jovens são receptores de tecnologias e 
conteúdos, sem fazer reflexão.

Ter uma biblioteca/conteúdo de 
referências que geralmente eles não 
conhecem.

Ter uma biblioteca/conteúdo de 
referências que geralmente eles não 
conhecem.



Organizações
da Sociedade Civil
parceiras

Crescer Sempre - ZS Paraisópolis

Organização que procura favorecer melhoria da qualidade da 
educação, a formação de crianças, jovens e adultos, a valorização dos 
profissionais dessa área, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
da comunidade Paraisópolis e região, assim como inspirar modelos 
de atuação educacional para a sociedade brasileira.

Projeto Casulo - ZS Real Parque

Organização que atua com crianças, adolescentes, jovens e famílias das 
comunidades do Real Parque e Jardim Panorama, oferecendo atividades 
socioeducativas, culturais, de educação para o trabalho e interação comunitária.

ARCO - Associação Beneficente - ZS Jd Ângela

Prepara crianças, adolescentes e seus familiares em sua formação pessoal, social 
e profissional, para que possam ser protagonistas de sua própria história.

Instituto Reciclar - ZO Jaguaré

Organização que tem como objetivo desenvolver jovens 
para empreender na vida, no trabalho e na comunidade 
por meio de um modelo educativo inovador, 
qualificação técnica e apoio à empregabilidade.

Ana Rosa - Zona Oeste

O Instituto Ana Rosa tem por objetivo proporcionar 
melhores condições de vida, educação, proteção 
e segurança a crianças e jovens provenientes de 
famílias de baixa renda e em vulnerabilidade social.

Crescer Sempre - ZS Paraisópolis

Organização que procura favorecer melhoria da qualidade 
da educação, a formação de crianças, jovens e adultos, a 
valorização dos profissionais dessa área, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira.

Projeto Casulo - ZS Real Parque

Organização que atua com crianças, adolescentes, jovens e famílias das 
comunidades do Real Parque e Jardim Panorama, oferecendo atividades 
socioeducativas, culturais, de educação para o trabalho e interação comunitária.

ARCO - Associação Beneficente - ZS Jd Ângela

Prepara crianças, adolescentes e seus familiares em sua formação pessoal, 
social e profissional, para que possam ser protagonistas de sua própria história.

Instituto Reciclar - ZO Jaguaré

Organização que tem como objetivo desenvolver jovens 
para empreender na vida, no trabalho e na comunidade 
por meio de um modelo educativo inovador, 
qualificação técnica e apoio à empregabilidade.

Ana Rosa - Zona Oeste

O Instituto Ana Rosa tem por objetivo proporcionar 
melhores condições de vida, educação, proteção 
e segurança a crianças e jovens provenientes de 
famílias de baixa renda e em vulnerabilidade social.

Nas conversas encontramos 5 OSC que toparam pensar em conjunto uma solução para as dificuldades encontradas. 

Essas OSC são: Ana Rosa na Vila Sonia, Crescer Sempre em Paraisópolis, Instituto Reciclar no Jaguaré, Projeto 
Casulo no Real Parque e Associação Beneficente Arco no Jardim Angela. 

https://www.facebook.com/institutoreciclar/
https://www.reciclar.org.br/
https://www.instagram.com/institutoreciclar/
https://www.youtube.com/watch?v=jh4IFu2rQIg&feature=emb_logo&ab_channel=InstitutoReciclar
https://pt.linkedin.com/company/institutoreciclar
https://www.facebook.com/InstitutoAnaRosa
https://anarosa.org.br/
https://www.instagram.com/institutoanarosa/
https://www.youtube.com/channel/UCxcqnDpnr9enLvw-KTPZEGQ/videos
https://www.facebook.com/CrescerSempre
http://www.crescersempre.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UC29k9DdqV8Dfa9IXztqjZlQ
https://www.facebook.com/ProjetoCasulo
http://projetocasulo.org.br/
https://www.instagram.com/projetocasulo/
https://www.youtube.com/user/projetocasulosp
https://www.facebook.com/arco.associacaobeneficente/photos
http://www.arcobrasil.org.br/
https://www.instagram.com/arcoassociacaobeneficente/


Mercado
de trabalho

Muitos jovens não conhecem 
ou não tem acesso ao pacote 
básico de office. Por falta de 
contato e preparação.

Preferem o uso da tecnologia 
nas instituições, acham que são 
mais produtivos

Área da tecnologia mesmo estagiário 
ou júnior precisa saber muito

Dificuldade para usar 
tecnologia no trabalho.

Jovem periférico não é 
reconhecido. Habilidades 
não são reconhecidas pelo 
mercado de trabalho.

O mercado exige que não 
seja ele mesmo, que minta 
ou omita algo sobre ele. 

No mínimo pacote office. 
Alguns outros programas para 
utilizar na empresa. Maioria 
dos jovens têm pouca ou 
nenhuma orientação.

Preocupação do domínio da 
tecnologia. Boa parte tem um pequeno 
domínio, porém qualquer diferencial vai 
fazer eles se destacarem.
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Preferem o uso da tecnologia 
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ou júnior precisa saber muito

Dificuldade para usar 
tecnologia no trabalho.

Jovem periférico não é 
reconhecido. Habilidades 
não são reconhecidas pelo 
mercado de trabalho.

O mercado exige que não 
seja ele mesmo, que minta 
ou omita algo sobre ele. 

No mínimo pacote office. 
Alguns outros programas para 
utilizar na empresa. Maioria 
dos jovens têm pouca ou 
nenhuma orientação.

Preocupação do domínio da 
tecnologia. Boa parte tem um pequeno 
domínio, porém qualquer diferencial vai 
fazer eles se destacarem.

Por fim conversamos com o  mercado de trabalho. Local cheio de ideias, 
inovação e oportunidades que queremos entender melhor para saber 
nos adaptar e garantir chegar até lá preparados e com visão global.



MÓDULO 1
uma selfie vale mais do que mil palavras

• Mentoria e intervenção
• Conexão e reconhecimento com interesses pessoais

MÓDULO 2
viralizando minha causa

• Definindo um desafio a ser 
trabalhado #causa

MÓDULO 2
viralizando minha causa

• Definindo um desafio a ser 
trabalhado #causa

MÓDULO 3
#(de)codificando meus sonhos

• Desenvolvendo e prototipando soluções 

MÓDULO 3
#(de)codificando meus sonhos

• Desenvolvendo e prototipando soluções 

MÓDULO 4
hackeando minha quebrada

• Apresentação e continuação da 
mobilização comunitária

MÓDULO 4
hackeando minha quebrada

• Apresentação e continuação da 
mobilização comunitária

Mercado
de trabalho

Jovens Escolas/OSC
educação

Família e 
comunidade

Então decidimos construir uma Experiência Didática com o objetivo de desenvolver habilidades na área de Cultura Digital e 
Competências para a Vida com 500 jovens em diversas comunidades e além disso oferecer a trilha metodológica para que 
educadores e professores consigam baixar e usar em suas comunidades! Veja como ficou a trilha que desenhamos:

Espaços de aprendizagem

MÓDULO 1
uma selfie vale mais do que mil palavras

• Mentoria e intervenção
• Conexão e reconhecimento com interesses pessoais



ATIVIDADE  
SÍNCRONA

ATIVIDADE  
ASSÍNCRONA

MÓDULO 4
hackeando
minha quebrada

COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO DO PRODUTO OU 
SERVIÇO CRIADO? O QUE MOTIVA O ENGAJAMENTO DO USUÁRIO 
PELOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CRIADOS

2

8

4

10

6

12

1 73

9

5

11 13

MÓDULO 1
uma selfie vale mais  
do que mil palavras

O QUE ME MOVE? O QUE FAZ MEU OLHO BRILHAR?

1 95

13

3

11

7

15 18

2 106

14 17

4

12

8

16 19

COMO A TECNOLOGIA ENTRA NO 
MEU COTIDIANO? COMO CRIO E 
CONSUMO CONTEÚDOS DIGITAIS?MÓDULO 2
viralizando minha causa

2 84

10

6

12 14 16

1 73

9

5

11 13 15

COMO A TECNOLOGIA ENTRA NO MEU COTIDIANO? 
COMO CRIO E CONSUMO CONTEÚDOS DIGITAIS?

MÓDULO 2
viralizando
minha causa

2 84
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6

12 14 16

1 73

9

5

11 13 15

MÓDULO 3
#(de)codificando 
meus sonhos

COMO O JOVEM FAZ A CORRELAÇÃO ENTRE A LÓGICA 
COMPUTACIONAL E OS PROBLEMAS DO DIA A DIA DO 
SEU TERRITÓRIO?

1

9

5

13

3

11

72

10

6

14

4

128

São 80 horas de formação em  quatro módulos direcionados 
em atividades com o educador e atividades  remotas.  Em cada 
módulo  fizemos uma questão norteadora, veja quais são!

Veja mais de cada um dos módulos!



Objetivos de aprendizagem:
Estimular o desenvolvimento de um auto olhar 
crítico, positivo e propositivo em cada adolescente/
jovem a partir da conexão do jovem com sua 
história e aspirações, por meio da exploração de 
elementos audiovisuais (redação, fotografia e vídeo).

Estratégias de aprendizagem:
Google e suas ferramentas; técnicas de fotografia, 
incluindo fotos com drones.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Autoconhecimento e autocuidado; Autogestão;  
Trabalho e projeto de vida; Autonomia; 
Protagonismo; Propósito; Participação; 
Competências Digitais.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor a exploração de diferentes 
linguagens e estratégias para o autoconhecimento. 
Encoraja o jovem para uma postura criativa e 
autopercepção positiva sobre si mesmo.

19 Atividades:
10 síncronas +
9 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Saber identificar e lidar com emoções e atitudes 

para atingir objetivos pessoais.
• Gerenciar emoções, pensamentos e 

comportamentos;
• Estabelecer metas, se motivar e alcançar objetivos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Autoconhecimento; Ferramentas Drive; ODS; 
Fotografía; Interesses pessoais.

Palavras chaves:
#Protagonismo #ODS #Fotografia #Mundodotrabalho #Video #MeuPrimeiroCV #ApresentaçãoPessoa 
#ReconhecendoMeuPotencial #CompetenciasParaVida

Questão Norteadora:
O que me move? O que faz meu olho brilhar? 

Questão Norteadora:
O que me move? O que faz meu olho brilhar? 

Objetivos de aprendizagem:
Estimular o desenvolvimento de um auto olhar 
crítico, positivo e propositivo em cada adolescente/
jovem a partir da conexão do jovem com sua 
história e aspirações, por meio da exploração de 
elementos audiovisuais (redação, fotografia e vídeo).

Estratégias de aprendizagem:
Google e suas ferramentas; técnicas de fotografia, 
incluindo fotos com drones.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Autoconhecimento e autocuidado; Autogestão;  
Trabalho e projeto de vida; Autonomia; 
Protagonismo; Propósito; Participação; 
Competências Digitais.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor a exploração de diferentes 
linguagens e estratégias para o autoconhecimento. 
Encoraja o jovem para uma postura criativa e 
autopercepção positiva sobre si mesmo.

19 Atividades:
10 síncronas +
9 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Saber identificar e lidar com emoções e atitudes 

para atingir objetivos pessoais.
• Gerenciar emoções, pensamentos e 

comportamentos;
• Estabelecer metas, se motivar e alcançar objetivos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Autoconhecimento; Ferramentas Drive; ODS; 
Fotografía; Interesses pessoais.

Palavras chaves:
#Protagonismo #ODS #Fotografia #Mundodotrabalho #Video #MeuPrimeiroCV #ApresentaçãoPessoa 
#ReconhecendoMeuPotencial #CompetenciasParaVida

Módulo 1: Uma selfie vale mais do que mil palavras



Atividade 15:
 Selfie no mundo do 

trabalho: CV! (

Atividade 16:
Aprofundando no

meu CV online 

Atividade 17:
Construindo o

Branding Pessoal

Atividade 19:
 Meu primeiro PITCH

Atividade 14:
Produzindo meu 

conteúdo

Atividade 13:
Aprofundamento em 
técnicas de fotografia

Atividade 18:
Continuação

da construção do
branding pessoal

Atividade 1:
Vamos combiar o jogo

Atividade 7:
Ligando com o meu 

interesse pessoal

Atividade 2:
Uma ferramenta para 

chamar de minha

Atividade 3:
Conectando com

o Mundo 

Atividade 5:
A regra de ouro

Atividade 10:
 Descobrindo

o que... ?

Atividade 12:
Selfie e

autoexpressão

Atividade 4:
Explorando as ODS

Atividade 8:
Olhando como

fotógrafo

Atividade 9:
Entendendo o 
CiberBullyng

Atividade 11:
Carta para o futuro

Atividade 6:
Ela/ele também

me inspira
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Ela/ele também

me inspira
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Módulo 2: Viralizando a minha causa

Objetivos de aprendizagem:
Estimular o desenvolvimento de um auto olhar 
crítico, positivo e propositivo em cada adolescente/
jovem a partir da conexão do jovem com sua 
história e aspirações, por meio da exploração de 
elementos audiovisuais (redação, fotografia e vídeo).

Estratégias de aprendizagem:
Google e suas ferramentas; técnicas de fotografia, 
incluindo fotos com drones.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Autoconhecimento e autocuidado; Autogestão;  
Trabalho e projeto de vida; Autonomia; 
Protagonismo; Propósito; Participação; 
Competências Digitais.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor a exploração de diferentes 
linguagens e estratégias para o autoconhecimento. 
Encoraja o jovem para uma postura criativa e 
autopercepção positiva sobre si mesmo.

19 Atividades:
10 síncronas +
9 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Saber identificar e lidar com emoções e atitudes 

para atingir objetivos pessoais.
• Gerenciar emoções, pensamentos e 

comportamentos;
• Estabelecer metas, se motivar e alcançar objetivos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Autoconhecimento; Ferramentas Drive; ODS; 
Fotografía; Interesses pessoais.

Palavras chaves:
#Protagonismo #ODS #Fotografia #Mundodotrabalho #Video #MeuPrimeiroCV #ApresentaçãoPessoa 
#ReconhecendoMeuPotencial #CompetenciasParaVida

Questão Norteadora:
O que me move? O que faz meu olho brilhar? 

Questão Norteadora:
Como a tecnologia entra no meu cotidiano? Como crio e consumo conteúdos digitais?

Objetivos de aprendizagem:
Provocar nos jovens o desenvolvimento de 
competências de escrita e leitura que os/as 
preparem para um mundo de relações complexas, 
dinâmicas e permeadas pela tecnologia. 
Fortalecer habilidades de comunicação e 
expressão (on/off line), bem como o consumo 
crítico das mídias.

Estratégias de aprendizagem:
Edição de áudio e vídeo; Google e suas 
ferramentas (Google Maps, Google 
Clipping,Google Meet; Jambord.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Conhecimento; Comunicação; Argumentação; 
Cultura Digital; Abertura para o Novo; 
Pensamento Crítico, Reflexivo e Analítico.

Como esse módulo inova?
Inova ao trazer inspirações para subsidiar 
mudanças das práticas pedagógicas, propondo 
abordagens do estudo da língua que destacam a 
autoria, a criatividade e a comunicação.

16 Atividades:
9 síncronas +
7 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Demonstrar empatia e entendimento sobre o outro
• Apreciar a perspectiva do outro;
• Decisões sobre atitudes pessoais e sociais 

baseadas em conceitos éticos e construtivos
• Tomar decisões seguras e responsáveis, e 

assumir as consequências por suas escolhas e 
comportamentos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Fake news; Design gráfico; Design thinking; 
Mundo do trabalho.

Palavras chaves:
#Território #Repertório #Fakenews #Cocriacao #Impactosocial #MapasComunitários #CartografiaParticipativa 
#DesginThinking #ProjetoDeImpacto #Planejamento #Viralizar #MobilizaçãoComunitária #Podcast



Atividade 14:
Iniciando uma 

mobilização 

Atividade 16:
Mobilizando minha 

comunidade

Atividade 13:
“Dê nome

à sua causa” 

Atividade 15:
Lapidando

o manifesto

Atividade 7:
Dando corpo

ao projeto

Atividade 8:
#Viralizando a
nossa causa 

Atividade 10:
Mão na Massa

no Podcast 

Atividade 12:
.

Atividade 9:
 Explorando
como fazer

Atividade 11:
Falando com quem 

manja do tema

Atividade 1:
Fake News

Atividade 3:
Mapeando meu 

território

Atividade 5:
Desenvolvendo
um novo olhar

Atividade 2:
Leitura Crítica

da Mídia

Atividade 4:
Entendendo

o potencial do
Google Maps

Atividade 6:
Delimitando

o desafio

Atividade 14:
Iniciando uma 

mobilização 

Atividade 16:
Mobilizando minha 

comunidade

Atividade 13:
“Dê nome

à sua causa” 

Atividade 15:
Lapidando

o manifesto

Atividade 7:
Dando corpo

ao projeto

Atividade 8:
#Viralizando a
nossa causa 

Atividade 10:
Mão na Massa

no Podcast 

Atividade 12:
.

Atividade 9:
 Explorando
como fazer

Atividade 11:
Falando com quem 

manja do tema

Atividade 1:
Fake News

Atividade 3:
Mapeando meu 

território

Atividade 5:
Desenvolvendo
um novo olhar

Atividade 2:
Leitura Crítica

da Mídia

Atividade 4:
Entendendo

o potencial do
Google Maps

Atividade 6:
Delimitando

o desafio

ATIVIDADE  
SÍNCRONA

ATIVIDADE  
ASSÍNCRONAMódulo 2: Viralizando a minha causa

Atividade 14:
Iniciando uma 

mobilização 

Atividade 16:
Mobilizando minha 

comunidade

Atividade 13:
“Dê nome

à sua causa” 

Atividade 15:
Lapidando

o manifesto

Atividade 7:
Dando corpo

ao projeto

Atividade 8:
#Viralizando a
nossa causa 

Atividade 10:
Mão na Massa

no Podcast 

Atividade 12:
Explorando
como fazer

Atividade 9:
 Explorando
como fazer

Atividade 11:
Falando com quem 

manja do tema

Atividade 1:
Fake News

Atividade 3:
Mapeando meu 

território

Atividade 5:
Desenvolvendo
um novo olhar

Atividade 2:
Leitura Crítica

da Mídia

Atividade 4:
Entendendo

o potencial do
Google Maps

Atividade 6:
Delimitando

o desafio



Módulo 3: #(De)codificando meus sonhos

Objetivos de aprendizagem:
Estimular o desenvolvimento de um auto olhar 
crítico, positivo e propositivo em cada adolescente/
jovem a partir da conexão do jovem com sua 
história e aspirações, por meio da exploração de 
elementos audiovisuais (redação, fotografia e vídeo).

Estratégias de aprendizagem:
Google e suas ferramentas; técnicas de fotografia, 
incluindo fotos com drones.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Autoconhecimento e autocuidado; Autogestão;  
Trabalho e projeto de vida; Autonomia; 
Protagonismo; Propósito; Participação; 
Competências Digitais.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor a exploração de diferentes 
linguagens e estratégias para o autoconhecimento. 
Encoraja o jovem para uma postura criativa e 
autopercepção positiva sobre si mesmo.

19 Atividades:
10 síncronas +
9 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Saber identificar e lidar com emoções e atitudes 

para atingir objetivos pessoais.
• Gerenciar emoções, pensamentos e 

comportamentos;
• Estabelecer metas, se motivar e alcançar objetivos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Autoconhecimento; Ferramentas Drive; ODS; 
Fotografía; Interesses pessoais.

Palavras chaves:
#Protagonismo #ODS #Fotografia #Mundodotrabalho #Video #MeuPrimeiroCV #ApresentaçãoPessoa 
#ReconhecendoMeuPotencial #CompetenciasParaVida

Questão Norteadora:
O que me move? O que faz meu olho brilhar? 

Questão Norteadora:
Como os adolescentes e jovens fazem a correlação entre a lógica computacional e os problemas do dia a dia do seu território?

Objetivos de aprendizagem:
Desenvolver junto aos jovens protótipos “mão na 
massa”, contribuindo para que cada participante 
possa se tornar um agente de transformação de 
sua própria realidade. Explorar tecnologias e as 
suas lógicas de funcionamento como ferramenta 
ativa para a solução dos desafios identificados. 

Estratégias de aprendizagem:
Edição de áudio e vídeo; Google e suas 
ferramentas; modelagem 3D; Programação App/
Site/Drone.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Cultura digital; Pensamento computacional; 
Comunicação e argumentação; Pensamento 
científico, crítico e criativo; empatia; colaboração.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor utilizar as tecnologias (Hardware 
e software) como momentos de experimentação 
e a resolução de problemas como alicerces 
da aprendizagem, encorajando uma postura 
investigativa, criativa e problematizadora por parte 
dos jovens.

13 Atividades: 
7 síncronas +
6 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Demonstrar empatia e entendimento sobre 

o outro, incentivando a diversidade e a 
inclusão como valores a serem vivenciados 
cotidianamente

• Compreender normas e identificar 
oportunidades e recursos disponíveis para 
inovação de impacto social e comportamentos 
socialmente responsáveis, éticos e sustentáveis.  

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Vocabulário tecnológico e empreendedor; Design 
Thinking; Básico da programação; Básicos de 
fotografia com drone; Design e modelagem em 3D.

Palavras chaves:
#Te#Empreendedorismo #AprendizagemCriativa #PensamentoComputacional #Tecnologias #Programação 
#PrototipandoSoluçoes #InteligenciaArtificial #MobilizaçãoOnline #Testes #Usuarios



Atividade 1:
Iniciando o protótipo

Atividade 7:
Internet como

caminho de
mobilização 

Atividade 9:
Valorizando outros 

olhares

Atividade 11:
Protipando

minha solução
usando ferramentas 

digitais

Atividade 13:
Testando o protótipo

com usuários

Atividade 3:
 Introdução a

lógica e pensamento 
computacional

Atividade 5:
Explorando usos de 

tecnologias

Atividade 1:
Iniciando o protótipo

Atividade 7:
Internet como

caminho de
mobilização 

Atividade 9:
Valorizando outros 

olhares

Atividade 11:
Protipando

minha solução
usando ferramentas 

digitais

Atividade 13:
Testando o protótipo

com usuários

Atividade 3:
 Introdução a

lógica e pensamento 
computacional

Atividade 5:
Explorando usos de 

tecnologias

Atividade 2:
Aprendendo dos
erros e acertos

Atividade 4:
Revelando o
potencial do 
pensamento 

computacional

Atividade 6:
Mergulhando nas 

tecnologias 

Atividade 8:
#Dica de quem faz

Atividade 10:
Trabalhando nas
dicas recebidas

Atividade 12:
Refinando o protótipo

Atividade 2:
Aprendendo dos
erros e acertos

Atividade 4:
Revelando o
potencial do 
pensamento 

computacional

Atividade 6:
Mergulhando nas 

tecnologias 

Atividade 8:
#Dica de quem faz

Atividade 10:
Trabalhando nas
dicas recebidas

Atividade 12:
Refinando o protótipo

Módulo 3: #(De)codificando meus sonhos ATIVIDADE  
SÍNCRONA

ATIVIDADE  
ASSÍNCRONA

Atividade 2:
Aprendendo dos
erros e acertos

Atividade 4:
Revelando o
potencial do 
pensamento 

computacional

Atividade 6:
Mergulhando nas 

tecnologias 

Atividade 8:
#Dica de quem faz

Atividade 10:
Trabalhando nas
dicas recebidas

Atividade 12:
Refinando o protótipo

Atividade 1:
Iniciando o protótipo

Atividade 7:
Internet como

caminho de
mobilização 

Atividade 9:
Valorizando outros 

olhares

Atividade 11:
Protipando

minha solução
usando ferramentas 

digitais

Atividade 13:
Testando o protótipo

com usuários

Atividade 3:
 Introdução a

lógica e pensamento 
computacional

Atividade 5:
Explorando usos de 

tecnologias



Módulo 4: Hackeando minha quebrada

Objetivos de aprendizagem:
Estimular o desenvolvimento de um auto olhar 
crítico, positivo e propositivo em cada adolescente/
jovem a partir da conexão do jovem com sua 
história e aspirações, por meio da exploração de 
elementos audiovisuais (redação, fotografia e vídeo).

Estratégias de aprendizagem:
Google e suas ferramentas; técnicas de fotografia, 
incluindo fotos com drones.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Autoconhecimento e autocuidado; Autogestão;  
Trabalho e projeto de vida; Autonomia; 
Protagonismo; Propósito; Participação; 
Competências Digitais.

Como esse módulo inova?
Inova ao propor a exploração de diferentes 
linguagens e estratégias para o autoconhecimento. 
Encoraja o jovem para uma postura criativa e 
autopercepção positiva sobre si mesmo.

19 Atividades:
10 síncronas +
9 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Saber identificar e lidar com emoções e atitudes 

para atingir objetivos pessoais.
• Gerenciar emoções, pensamentos e 

comportamentos;
• Estabelecer metas, se motivar e alcançar objetivos.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Autoconhecimento; Ferramentas Drive; ODS; 
Fotografía; Interesses pessoais.

Palavras chaves:
#Protagonismo #ODS #Fotografia #Mundodotrabalho #Video #MeuPrimeiroCV #ApresentaçãoPessoa 
#ReconhecendoMeuPotencial #CompetenciasParaVida

Questão Norteadora:
O que me move? O que faz meu olho brilhar? 

Questão Norteadora:
Como elaborar um plano de negócio do produto ou serviço criado?
O que motiva o engajamento do usuário pelos produtos ou serviços criados?

Objetivos de aprendizagem:
O objetivo deste último módulo é construir a 
proposta de valor de suas soluções, reconhecendo 
a importância de uma boa gestão de projetos capaz 
de viabilizar seus projetos e colocá-los “na rua”, a 
fim de potencializar soluções que possam geram 
impacto social e endereçar alguns dos grandes 
desafios da nossa sociedade.

Estratégias de aprendizagem:
Design Gráfico; Design Thinking; Canvas e 
templates DT; Ferramentas Gestão de Projetos; 
Ferramentas Google.

Tempo: 20h

Competências da BNCC trabalhadas: 
Comunicação, expressão e argumentação; 
pensamento crítico e criativo; foco; coerência; 
potência e flexibilidade.

Como esse módulo inova?
Inova ao conectar a Tecnologia e o Design à 
realidade dos jovens, permitindo que testem 
soluções criadas a partir de desafios concretos 
de seu território. Estimula o desenvolvimento de 
competências empreendedoras vinculadas aos seus 
projetos de vida, promovendo a confiança criativa e 
fortalecendo o protagonismo e a postura cidadã.

13 Atividades: 
7 síncronas +
6 assíncronas

Aspecto Socioemocional:
• Desenvolver o foco, clareza dos princípios, 

objetivos e caminhos que deverão nortear a 
realização do projeto de intervenção. 

• Permitir -se trabalhar com diferentes 
perspectivas, processos e ferramentas que 
alavanquem o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Conteúdos/Objetos do conhecimento:
Empreendedorismo; Design gráfico; Educação 
financeira; Mobilização de oportunidades; Mundo 
do trabalho.

Palavras chaves:
#GestãoDeProjetos #DesignGrafico #IntervençãoComunitaria #Empreendedorismo #Testereal #AnaliseDeDados 
#ProteçãoDeDados #MundoDoTrabalho #EducacaoFinanceira #Pitch #DemoDay



Atividade 1:
Feedback do teste + 

Marca > trabalho com 
design gráfico

Atividade 7:
Mão na massa 

Empreendedorismo e 
Gestão de projeto

Atividade 9:
Educação financeira 1

Atividade 3:
Exercitando a empatia: 

Jornada do usuário 1

Atividade 5:
data) 

Atividade 11:

Atividade 12:
DemoDay

(Formato Feira + 
Formato Pitch) 
+ cerimônia de 
encerramento 

Atividade 2:
Continuação da marca > 
trabalho com design 

gráfico e adptação de 
materiais já produzidos

Atividade 8:
Mundo do Trabalho

Atividade 4:
Exercitando a empatia: 
Jornada do usuário 2 - 
Jornada do usuário no 

Scratch

Atividade 10:
Educação financeira 2: 
Quando o projeto vira 
um plano de negócio

Atividade 6:
Mão na massa 

Empreendedorismo 
e Gestão de projetos 

(criação de políticas de 
dados)

Atividade 1:
Feedback do teste + 

Marca > trabalho com 
design gráfico

Atividade 7:
Mão na massa 

Empreendedorismo e 
Gestão de projeto

Atividade 9:
Educação financeira 1

Atividade 3:
Exercitando a empatia: 

Jornada do usuário 1

Atividade 5:

Atividade 11:

Atividade 12:
DemoDay

(Formato Feira + 
Formato Pitch) 
+ cerimônia de 
encerramento 

Atividade 2:
Continuação da marca > 
trabalho com design 

gráfico e adptação de 
materiais já produzidos

Atividade 8:
Mundo do Trabalho

Atividade 4:
Exercitando a empatia: 
Jornada do usuário 2 - 
Jornada do usuário no 

Scratch

Atividade 10:
Educação financeira 2: 
Quando o projeto vira 
um plano de negócio

Atividade 6:
Mão na massa 

Empreendedorismo 
e Gestão de projetos 

(criação de políticas de 
dados)

Módulo 4: Hackeando minha quebrada ATIVIDADE  
SÍNCRONA

ATIVIDADE  
ASSÍNCRONA

Atividade 1:
Feedback do teste + 

Marca > trabalho com 
design gráfico

Atividade 7:
Mão na massa 

Empreendedorismo e 
Gestão de projeto

Atividade 9:
Educação financeira 1

Atividade 3:
Exercitando a empatia: 

Jornada do usuário 1

Atividade 5:
Análises de dados 

(básico de data analysis 
/ big data) 

Atividade 11:
Pre pitch day 
(simulação do 

demoday)

Atividade 12:
DemoDay

(Formato Feira + 
Formato Pitch) 
+ cerimônia de 
encerramento 

Atividade 2:
Continuação da marca > 
trabalho com design 

gráfico e adptação de 
materiais já produzidos

Atividade 8:
Mundo do Trabalho

Atividade 4:
Exercitando a empatia: 
Jornada do usuário 2 - 
Jornada do usuário no 

Scratch

Atividade 10:
Educação financeira 2: 
Quando o projeto vira 
um plano de negócio

Atividade 6:
Mão na massa 

Empreendedorismo 
e Gestão de projetos 

(criação de políticas de 
dados)



Diário de Bordo online

Momentos online e presenciais

Pasta/Biblioteca de conteúdos:
Sites, artigos, listas de Apps, etc.

Formação em constante
adaptação para responder melhor 
às necessidades dos adolescentes

e jovens

Tutoriais  de especialistas
desenvolvidos exclusivamente para o programa

Materiais como complemento
da formação

Tecnologias

Conexão de adolescentes e jovens, 
com possibilidades reais de 

emprego e estudo

Educadores treinados
especificamente para a formação Acompanhamento semana x semana

Diário de Bordo online

Momentos online e presenciais

Pasta/Biblioteca de conteúdos:
Sites, artigos, listas de Apps, etc.

Formação em constante
adaptação para responder melhor 
às necessidades dos adolescentes

e jovens

Tutoriais  de especialistas
desenvolvidos exclusivamente para o programa

Materiais como complemento
da formação

Tecnologias

Conexão de adolescentes e jovens, 
com possibilidades reais de 

emprego e estudo

Educadores treinados
especificamente para a formação Acompanhamento semana x semana

Elementos de apoio na jornada para os jovens



Vamos com a gente?


