
 

 
 

 

 

 

UNICEF BRASIL 2021  

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

“Conectividade, Cultura Digital e Educação Híbrida” 

 

Termo de Referência 

Título Conectividade, cultura digital e educação híbrida  

Área Educação 

Localidade  Brasil (5 municípios, 20 escolas)  

Data de início  Maio de 2021 

Objetivo Projeto piloto para apoiar no desenvolvimento da educação híbrida de qualidade nas 

escolas públicas, abertas e integradas às comunidades. 

Resultados Resultado 1: Desenvolver material metodológico para acompanhamento e 

mentoria das escolas na perspectiva de gestão tecnológica e pedagógica para 

a implementação e desenvolvimento de projetos que fomentem a cultura 

digital e a educação híbrida nas escolas;   

Resultado 2: Monitorar e realizar mentoria de escolas para o desenvolvimento 

de projetos de educação híbrida de qualidade em 20 escolas, divididas em 5 

municípios brasileiros (que serão definidos de acordo com premissas do 

UNICEF); 

Resultado 3: Apoiar na implementação de propostas e sistematização de 

experiências didáticas, que contribuam para desenvolvimento da educação 

híbrida e de qualidade, garantindo a integração com a comunidade. 

Cronograma Submissão da proposta e seleção da OSC parceira: 

• Submissão: 17 de março a 5 de abril de 2021 

• Seleção dos parceiros: 06 a 09 de abril de 2021 (incluindo entrevista com 

representante da OSC) 

• Avaliação e aprovação da parceria: 12 a  16 de abril de 2021 

• Negociações e submissão da proposta completa: 26 de abril de 2021 

 

Os resultados deverão ser entregues, considerando da data de início 

efetivo da parceria, de acordo com o seguinte cronograma: 

• Resultado 1: 2 meses após início da parceria. 

• Resultado 2: 6 meses após início da parceria.  

• Resultado 3: 10 meses após início da parceria.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CONTEXTO INICIAL: 

O Programa de Cooperação do País1 para o ciclo 2017-2021 (CPD) do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) tem em seu escopo de atuação quatro componentes:  

1. Melhoria de políticas para crianças excluídas; 

2. Políticas sociais de qualidade para crianças vulneráveis; 

3. Prevenção e resposta para o combate a formas extremas de violência;  

4. Engajamento cidadão e participação.  

Em todos os componentes do CPD, a área de educação do UNICEF contribui com governos 

e sociedade civil em seus esforços para garantir o direito universal à escolarização de qualidade 

para todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade. O resultado almejado, e que 

orienta as ações do UNICEF, é que cada menina e menino tenha garantido seu direito ao acesso, 

permanência, aprendizagem e conclusão da Educação Básica, na idade adequada, 

especialmente onde vivem a maioria das crianças em situação de maior vulnerabilidade: a região 

amazônica, o semiárido e os grandes centros urbanos. Esses são os territórios prioritários, mas 

não exclusivos, para atuação do UNICEF no Brasil. 

 O CPD está alinhado ao conjunto de Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), acordo internacional das Nações Unidas (ONU) do qual o Brasil é signatário. Dentre esses 

objetivos, destacamos o de número 4 que visa a “garantir uma educação inclusiva e de 

qualidade e promover oportunidades de aprendizagem para todos, durante toda a vida”.  

Desde as primeiras horas em que foi declarada a pandemia, nós, Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, ampliamos ainda mais nossos esforços em todo o mundo. Embora crianças e 

adolescentes não sejam os mais afetados diretamente pela COVID-19, são eles os que mais 

sofrem, de maneira indireta, como em todas as emergências e crises humanitárias. O isolamento 

social, a superlotação das unidades de saúde ou e a suspensão de alguns serviços, além do 

fechamento das escolas, afetaram a educação, a saúde mental e o acesso a ações básicas de 

saúde. Neste momento, é fundamental analisar a situação da Covid-19 em cada estado e 

municípios e investir em medidas necessárias para que as escolas possam ser reabertas, em 

segurança, sem colocar crianças, adolescentes, famílias e profissionais da educação em risco. 

 
1 Para acessar o Programa de Cooperação do País do UNICEF para o período de 2017 a 2021, use o link: 

https://goo.gl/6d401p 

 

https://goo.gl/6d401p


 

 
 

 

 

 

Nesse contexto, o UNICEF busca ampliar suas iniciativas e parcerias, de forma a reduzir o avanço 

do vírus e mitigar os impactos da pandemia na vida de crianças e adolescentes, em especial 

aqueles mais vulneráveis. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Um dos indicadores mais importantes para a garantia do direito à educação de crianças 

e adolescentes, e que constituiu uma das prioridades do Programa de Cooperação do País para 

o ciclo 2017-2021 (CPD) do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), é a taxa de 

distorção idade-série. Esta taxa é medida pela proporção de alunos com mais de dois anos de 

atraso escolar em cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. No Brasil, a criança deve 

ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental aos 6 anos de idade com a expectativa de que 

conclua os estudos nesta etapa até os 14 anos de idade. No caso do Ensino Médio, a idade 

regular de entrada é a de 15 anos, devendo este ser concluído até os 17 anos de idade. 

É importante também observar que as maiores taxas de distorção idade-série estão nos 

anos finais do Ensino Fundamental e no começo do Ensino Médio. São, portanto, os (as) 

adolescentes com idade entre 13 e 16 anos aqueles(as) que estão mais vulneráveis em relação 

ao atraso em sua trajetória escolar. 

Em 2018, o UNICEF lançou globalmente a estratégia Generation Unlimited (GenU). A 

GenU é uma agenda liderada pelo UNICEF em parceria com empresas, governos, sociedade civil 

e o Secretariado das Nações Unidas para a expansão de oportunidades para adolescentes e 

jovens entre 10 e 24 anos. Por meio do GenU, o UNICEF deseja desenvolver e dar escala a 

iniciativas que garantam que cada adolescente e jovem aprenda, receba formação para transitar 

do mundo da escola para o do trabalho e conquiste um trabalho decente até 2030. Os principais 

pilares da iniciativa, lançada oficialmente no Brasil em 2020, são:  

 Acesso à Educação de qualidade; 

 Inclusão e desenvolvimento de competências digitais e para a vida;  

 Estímulo ao empreendedorismo e ao protagonismo jovem e Geração de 

oportunidades decentes de acesso ao mundo do trabalho. 

Nesse contexto, a atuação do UNICEF por meio da realização deste projeto piloto 

“Conectividade, Cultura Digital e Educação Híbrida” para o desenvolvimento desenvolvimento de 

projetos que visem desenvolver Cultura Digital e Educação Híbrida de qualidade nas escolas públicas, 

abertas e integradas às comunidades, está diretamente conectada com os objetivos do Programa de 

Cooperação do País para o ciclo 2017-2021 (CPD) do UNICEF – que tem em seu escopo de atuação a 

melhoria de políticas para crianças excluídas e a garantia de políticas sociais de qualidade para crianças 



 

 
 

 

 

 

vulneráveis - e à agenda global do Fundo representada pela iniciativa Generation Unlimited que traz o 

desenvolvimento de competências digitais e o protagonismo juvenil como agendas prioritárias.  

 

OBJETIVO: 

O propósito deste Convite para Manifestação de Interesse é identificar Organizações da 

Sociedade Civil que sejam elegíveis para uma prospecção de parceria com o UNICEF. Essa parceria se 

propõe a executar um projeto piloto em 5 municípios para apoiar 20 escolas no desenvolvimento de 

projetos que visem desenvolver Cultura Digital e Educação Híbrida de qualidade nas escolas públicas, 

abertas e integradas às comunidades. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DA PARCERIA: 

O projeto deverá ser executado para apresentar o seguinte conjunto de resultados agrupados 

conforme descrição a seguir: 

Resultado 1: Desenvolver material metodológico para acompanhamento e mentoria das escolas na 

perspectiva de gestão, tecnológica e pedagógica para a implementação e desenvolvimentos de 

projetos que fomentem a cultura digital e a educação híbrida nas escolas;  

Atividade 1: Definição dos municípios (e escolas) que farão parte do projeto, com base nas 

orientações e territórios prioritários do UNICEF nas diferentes regiões de atuação; 

 Observação 3: A seleção dos municípios deverá considerar aspectos de 

vulnerabilidade nos diferentes territórios de atuação do UNICEF Brasil. 

Atividade 2: Escuta, engajamento e participação de adolescentes e suas famílias, educadores 

e gestores das escolas selecionadas na construção da metodologia. 

 Observação: Material de sistematização deverá ser validado pelo UNICEF; 

Atividade 3: Equipar as 20 escolas com conectividade digital adequada e materiais necessários 

para o desenvolvimento do projeto (de acordo com disponibilidade de recursos); 

Atividade 4: Sistematização do material de apoio à realização das atividades de mentoria para 

as escolas (em meios digitais); 

 Observação: O formato e conteúdo da metodologia de implementação deverá 

ser validado previamente pelo UNICEF 

 



 

 
 

 

 

 

Resultado 2: Monitorar e realizar mentoria de escolas para o desenvolvimento de projetos 

relacionados a cultura digital e educação híbrida de qualidade em 20 escolas divididas em 5 municípios 

brasileiros (que serão definidos de acordo com premissas do UNICEF); 

Atividade 1: Implementar 80 horas de formação online com as escolas; 

Atividade 2: Evento de apresentação dos projetos das escolas; 

Atividade 3: 60 horas de mentoria (pedagógica, tecnológica e de gestão) junto às escolas para 

implementação dos projetos; 

Atividade 4: Dar apoio na implementação de projetos sociais e comunitários liderados pelos 

estudantes. 

 Observação: Vale ressaltar que a escola será equipada com recursos do 

UNICEF, transferidos para a escola para compra de materiais de tecnologia 

para implementação das atividades com os estudantes. A compra dos 

equipamentos para a escola estará condicionada à validação do UNICEF; 

 

Resultado 3: Apoiar na implementação de propostas e sistematização de experiências didáticas, que 

contribuam para desenvolvimento da Cultura digital e da educação híbrida e de qualidade nas escolas, 

garantindo a integração com a comunidade; 

Atividade 1: Apoiar a escola na sistematização e registro das práticas que foram desenvolvidas, 

no formato de Experiências Didáticas, que estão de acordo com as premissas do UNICEF; 

 Observação 1: As Experiências Didáticas produzidas em parceria com o 

UNICEF serão parte da sistematização do trabalho que foi executado nas 

escolas. Estas Experiências Didáticas deverão estar alinhadas com as 

competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.  

 Observação 2: As experiências Didáticas deverão ser validadas pela equipe da 

área de Educação do UNICEF; 

 Observação 3: As experiências Didáticas serão publicadas no site da Estratégia 

“Trajetórias de Sucesso escolar” do UNICEF  (trajetoriaescolar.org.br); 

Atividade 2: Evento final de celebração dos projetos desenvolvidos; 

 Observação: O local e formato do evento serão definidos, de acordo com o 

cenário da pandemia da COVID-19. 

 

 

https://trajetoriaescolar.org.br/


 

 
 

 

 

 

A OSC que se candidatar será responsável pelos seguintes entregáveis: 

• Protocolo de implementação aprovado pela equipe do UNICEF; 

• Relatório de implementação realizada com registro dos principais avanços (por meio de 

imagens e vídeos realizados preferencialmente pelos próprios estudantes) coletados durante 

a implementação das atividades com os estudantes e comunidade escolar, que possam ser 

utilizadas, posteriormente, pela equipe do UNICEF. Vale ressaltar que é necessário ter 

autorização de uso de imagem das pessoas. Assim como será necessário dar crédito ao 

fotógrafo que fará a captura das imagens e vídeos; 

• Apresentação dos Projetos de intervenção para os membros da comunidade escolar. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:  

São consideradas elegíveis a participar do presente “Convite para Manifestação de Interesse” as 

OSCs que:  

• Possuam registro no país de origem (caso seja uma OSC internacional) e no Brasil; 

• Não constem em nenhuma das listas de sanções específicas do Conselho de Segurança; 

• Tenham sede, escritório local ou atuação reconhecida de pelo menos cinco anos no 

território nacional; 

• Atuem no marco da Convenção sobre os Direitos da Criança (resolução 44/25 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990). 

PROCESSO PARA MANIFESTÃO DE INTERESSE POR PARTE DA OSC: 

A OSC deverá manifestar seu interesse por meio de mensagem enviada a BRZ-Education@unicef.org  

até as 23:59 do dia 05/04/2021 com os seguintes documentos: 

a)  Declaração da OSC (Modelo 1, em anexo) manifestando o interesse em contribuir com os 

Resultados e atestando que é capaz de cumprir com os requisitos administrativos e financeiros 

do UNICEF; e 

b) Portfólio de projetos e experiências anteriores da OSC que possam indicar claramente a 

expertise da mesma para o desenvolvimento das atividades e entrega de resultados previstos 

nessa chamada (Modelo 2, em anexo). 

 

mailto:BRZ-Education@unicef.org


 

 
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

O escritório do UNICEF analisará os documentos fornecidos nas inscrições das OSCs e avaliará os 

pedidos com base nos seguintes critérios: 

Critérios de Avaliação:  

a) Capacidade institucional e financeira; 

b) Experiência na área de educação; 

c) Experiência comprovada na área de produção de materiais, preferencialmente, digitais; 

d) Experiência na produção de experiências didáticas para adolescentes e jovens, com materiais 

integrados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e temáticas de Competências para a Vida e Cultura Digital;  

e) Capacidade de implementação do projeto com estudantes que vivem em regiões de alta 

vulnerabilidade e em diferentes regiões do país; 

f) Proposta de monitoramento e avaliação dos resultados, como o atendimento direto de 

adolescentes e jovens, a garantia do envolvimento e aprendizagem destes no projeto. 

g) Potencial de inovação no projeto, a partir da realização das atividades relacionadas com o 

tema central do projeto, incluindo dimensões de gênero, raça e etnia.  

É esperado que a instituição parceira evidencie sua coparticipação no alcance dos resultados, com 

a mensuração da contribuição físico-financeira de sua estrutura institucional, como os demais gastos 

de recursos humanos e operacionais que garantem a viabilidade do projeto. 

 

CRONOGRAMA ESTIMADO (PRAZOS E ENTREGAS): 

O Convite para Manifestação de Interesse será lançado no dia 17 de abril de 2021 e seu cronograma 

estimado segue descrito abaixo:  

Submissão da proposta e seleção da OSC parceira: 

• Submissão: 17 de março a 5 de abril de 2021 

• Seleção dos parceiros: 06 a 09 de abril de 2021 (incluindo entrevista com representante 

da OSC) 

• Avaliação e aprovação da parceria: 12 a 16 de abril de 2021 

• Negociações e submissão da proposta completa: 26 de abril de 2021 

 



 

 
 

 

 

 

O tempo da parceria com a OSC que ficará responsável pelas entregas dos resultados começará a 

contar a partir do início oficial da parceria.  

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO UNICEF: 

A implementação do projeto que será conduzido pela equipe da OSC deverá reportar para a equipe do 

UNICEF, que providenciará orientação necessária para o desenvolvimento do projeto, incluindo: 

 

• Premissas para elaboração das Experiências Didáticas, com proposta inicial de formato e 

conteúdo; 

• Alinhamento para co-criação das Experiências Didáticas em formato digital na área de 

Cultura Digital e Competências para a Vida; 

• Acompanhamento e apoio no desenvolvimento das atividades. 

• Proposta de cronograma e prazos para submissão dos entregáveis. 

• Disponibilização das Experiências Didáticas em formato digital na área de Cultura Digital e 

Competências para a Vida; 

• Proposta previa da lista de materiais necessários para o desenvolvimento dos projetos (que 

será validada com a organização); 

• Proposta de cronograma e prazos para submissão dos entregáveis. 

 

 

 
 
 

  



 

 
 

 

 

 

ANEXO  
Orientações gerais para elaboração das Experiências Didáticas 

 
I. Objetivo 
Desenvolver experiências didáticas, definidas como um conjunto ordenado de atividades pedagógicas, 
que possam ser utilizadas por professores(as) para o desenvolvimento de competências (gerais e 
específicas – Áreas e Componentes) e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definidas 
previamente, de forma a possibilitar a integração com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas. As experiências didáticas serão disponibilizadas em formato digital, 
constituídas a partir de materiais produzidos em múltiplas linguagens (ou seja, a combinação de 
diferentes recursos e formatos tais como: textos, imagens, animações, infográficos, vídeos e outros 
recursos multimídia), além de versões que possam ser usadas off-line. 

 
II. Público 
Professores(as) dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, que desenvolvam 
atividades curriculares para estudantes em distorção idade-série. 
 
III. Premissas/requisitos das experiências didáticas 

a. Ter duração entre 3 a 4 semanas; 
b. Ser organizada a partir das Unidades Temáticas definidas com base nos ODS e 

diretamente ligadas às competências e habilidades da BNCC; 
c. Incluir atividades integradas envolvendo pelo menos dois componentes curriculares de 

áreas do conhecimento distintas; 
d. Garantir em todas as fases, a escuta, o engajamento e a participação dos estudantes; 
e. Permitir a adaptação, a remixagem e a autoria dos(as) professores(as) que as utilizarem; 
f. Possibilitar a ação dos estudantes sobre os conceitos trabalhados de modo a 

desencadear aprendizagens significativas; 
g. Construídas na perspectiva do multiletramento, considerando a multiplicidade de 

cultura, contextos, linguagens e textos com os quais os estudantes interagem na 
contemporaneidade; 

h. Favorecer trabalho coletivo e troca de experiências entre professores, entre estudantes, 
entre professores e estudantes e entre esses e a comunidade; 

i. Identificar e orientar as ações que precisarão ser adaptadas aos contextos territoriais e 
diferentes realidades; 

j. Ser concebida a partir de uma perspectiva inclusiva, considerando características dos 
estudantes em distorção idade-série: raça/cor, gênero, deficiência, nível 
socioeconômico, localidade, etc.; 

k. Considerar necessariamente, a integralidade do território como ambiente educativo; 
l. Engajar a comunidade escolar e os atores do território nas atividades, ou seja, planejar, 

necessariamente, ações fora da escola e em parceria com outros serviços públicos e/ou 
organizações da sociedade civil, bem como com os familiares dos estudantes; 

m. Estabelecer, explicitamente, atividades de autoproteção e de prevenção à violência, 
integradas às demais ações em cada experiência. 

 
IV. Produto esperado 
Cada experiência didática finalizada deverá apresentar: 

a. Indicação clara de quais competências gerais, competências específicas e habilidades da 
BNCC que serão desenvolvidas a partir da execução das atividades propostas; 



 

 
 

 

 

 

b. Indicação clara de quais ODS serão trabalhados nas experiências didáticas propostas; 
c. Atividades e aulas que combinem, necessariamente, diferentes recursos e formatos em 

linguagens tais como: textos, imagens, animações, mapas, infográficos, vídeos e outros 
recursos multimídia, bem como formatos que podem ser realizados sem uso de 
tecnologia; 

d. Guia de orientação claro com indicações sobre o objetivo de cada atividade, tempo e 
materiais necessários e procedimentos a serem realizados para a garantia do 
cumprimento de cada premissa/requisito apontados na seção II; 

e. Ações e instrumentos de avaliação, com o objetivo de aperfeiçoar o processo didático e 
garantir resultados relevantes, por meio de aprendizagem significativa para todos os 
atoresç 

f. Referências bibliográficas e outros conteúdos, inclusive multimídia, para o 
aprofundamento nos temas; 

g. Todos os conteúdos produzidos deverão ser originais e possuir licença aberta Creative 
Commons* (cc). 

 
V. Disponibilização das experiências didáticas em formato digital 

a. As sequências serão publicadas em formato digital no site da estratégia Trajetórias de 
Sucesso Escolar do UNICEF (trajetoriaescolar.org.br) e, portanto, seguirão padrões e 
design visual comuns; 

b. Todos os recursos multimídias deverão ser disponibilizados para download individual a 
fim de que possam ser usados pelos(as) professores(as) durante a execução das 
atividades propostas em cada experiência didática; 

c. As experiências deverão ser desenvolvidas com as linguagens mais atuais de 
programação (HTML 5, JavaScript, CSS, PHP), priorizando a leveza e a usabilidade e 
entregues prontas para publicação; 

d. Todas as sequências deverão ser disponibilizadas em formato compatível com 
dispositivos móveis; 

e. As sequências também deverão ser oferecidas em versão digital para que possam ser 
baixadas, impressas, remixadas offline. 

 
Como parte do processo de desenvolvimento, as experiências deverão ser necessariamente avaliadas 
tanto em seu conteúdo como na usabilidade e na aderência às premissas definidas na seção III - por 
pelo menos dois grupos de testes com cerca de 10 (dez) professores(as) dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 
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