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ANEXO V – PLANO DE TRABALHO
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19
1. Identificação do Projeto: Formação Pedagógica para Educadores: Inovação, Tecnologia e
Diversidade.

1.1 Instituição Proponente: Instituto da Oportunidade Social
1.2 CNPJ: 02.449.283/0001-89
1.3 Banco: Banco do Brasil
1.4 Agência: 1914-3
001
1.6 Site: www.ios.org.br
1.7 Certificações:
CRCE ( X )
CEBAS ( X )
Utilidade Pública: Federal (
)
CMAS ( X )
CMDCA ( X )

OSCIP (
Estadual (

1.5 Conta: 5209-4

)
)

Municipal ( )

1.8 Nome do Responsável Legal: Kelly Christine Barbosa do Valle Lopes
1.9 E-mail: kellyc@ios.org.br
1.10 RG nº 24.282.301-4
Órgão Expedidor: SSP-SP
2. Apresentação da Organização

2.1 Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a
área de atuação):
O Instituto da Oportunidade Social - IOS é uma associação sem fins lucrativos, com Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Possui como missão buscar, apoiar e monitorar a empregabilidade de jovens e de pessoas com
deficiência, que tenham menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho.
Atende adolescentes a partir de 14 anos de idade até jovens com 29 anos, e também pessoas
com deficiência a partir de 16 anos de idade, que estejam cursando a partir do último ano do ensino
fundamental ou já tenham concluído o ensino médio, prioritariamente em escolas da rede pública
de ensino, e que se encontrem em maior vulnerabilidade social.
Todo o atendimento fornecido pelo IOS é realizado de forma gratuita aos beneficiários.
De forma geral, os beneficiários possuem acesso aos seguintes elementos pedagógicos:
• Formação profissional em diversos cursos das áreas de administração ou tecnologia da
informação, com aulas de segunda a sexta-feira, durante 1 semestre, no contra turno escolar.
• Desenvolvimento das habilidades socioemocionais.
• Reforço escolar de português e matemática.
• Atendimento na equipe psicossocial, conforme demanda. A equipe é composta por assistentes
sociais, psicóloga e psicopedagoga.
• Ajuda de custo para o vale transporte, benefício este concedido, após análise, aos beneficiários
em maior vulnerabilidade social.
• Kit lanche em algumas Unidades de Atendimento.
• Ao término da formação, o beneficiário passa a ser atendido pela equipe de Empregabilidade,
especializada em inclusão de adolescentes e jovens na conquista do primeiro emprego.
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• Durante a formação, os pais ou responsáveis são envolvidos em três encontros que abordam
temas sobre cidadania, educação profissional e empregabilidade, de forma que eles possam
apoiar e incentivar seus filhos a frequentarem as aulas, diminuindo a evasão e aumentando as
oportunidades de transformação social para a família.
Em 2018, 1.215 adolescentes, jovens e pessoas com deficiência atendidos pelo IOS foram
incluídas no mercado de trabalho. Isto representou um aumento de 43% na renda familiar,
considerando uma família de 4 pessoas.
Fundado em 1998, o IOS possui sua sede em São Paulo, no bairro de Santana, e filiais no Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Joinville.
Todo o impacto social proporcionado pelo IOS só é possível porque o Instituto sempre buscou
trabalhar em rede e, atualmente, parcerias com os Fundos Municipais e Estaduais da Defesa dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes proporcionam aproximadamente 60% de todas as vagas
de atendimento que são oferecidas pelo Instituto. As parcerias com outras Organizações Sociais,
e com Faculdades e Universidades, proporcionam novas Unidades de Atendimento do IOS em
regiões com importante demanda de beneficiários. Estas organizações cedem o espaço físico
ocioso, e o IOS aloca toda equipe de atendimento.
Além destas, parcerias com empresas privadas proporcionam o restante das vagas de
atendimento, aproximadamente 40%, e, principalmente, proporcionam a sustentação financeira de
todo o BackOffice do Instituto, alinhando desenvolvimento de estratégica de negócios com impacto
social, através da educação, da formação profissional, e da geração de emprego e renda.
No IOS, transparência é fundamental. Toda a contabilidade do Instituto é realizada por um
escritório contábil especialista no Terceiro Setor, e os relatórios são auditados pela
PricewaterhouseCoopers. Anualmente, o IOS apresenta os seus resultados de impacto social
através de relatório de atividades elaborado por uma consultoria externa, seguindo as diretrizes
do GRI – Iniciativa de Reporte Global.
O IOS atua há 21 anos em prol desses públicos desprovidos de oportunidades e políticas públicas
suficientes para atender toda a demanda. Além de proporcionar ao beneficiário uma formação
adequada para competir no mercado de trabalho, o Instituto se propõe a atuar como facilitador
para a conquista de uma oportunidade de emprego de forma produtiva e eficiente.
Nesses 21 anos, o IOS já capacitou mais de 34 mil alunos e cerca de 5 mil pessoas foram
empregadas nos últimos de 5 anos. O IOS também comprova a eficiência e resultado de seu
trabalho através de certificações e reconhecimentos.
A organização mantém registros junto ao CMDCA (desde 2010) e COMAS, permitindo parcerias
nas esferas municipais, estaduais e federais com o poder público para a implementação de
projetos.
3. Apresentação do Projeto

3.1 Nome do Projeto: Formação Pedagógica para Educadores: Inovação, Tecnologia e
Diversidade.
3.2. Justificativa (justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.
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Estamos vivenciando grandes mudanças nos tempos atuais devido a transformação digital em
curso na dinâmica da sociedade. Esse processo está gerando impactos em todas as áreas, e a
educação não escapa à regra. O processo de aprendizagem e o ensino em sala de aula vêm
modificando o papel e a necessidade dos professores frente aos desafios que se apresentam. Para
fazer frente a esses desafios os educadores precisam se transformar para desenvolver as mais
variadas habilidades em seus alunos. Para que estes atinjam seu pleno potencial é necessário um
processo contínuo de formação dos educadores que seja capaz de qualificar o sistema de ensino
como um todo.
O professor precisa estar preparado para enfrentar os obstáculos educacionais representados
pelas novas realidades do século XXI, como os rápidos avanços tecnológicos e a economia digital.
As novas tecnologias já são utilizadas em muitos contextos educacionais no mundo e ajudam na
visualização de conceitos científicos complexos, além de proporcionarem um ambiente de
aprendizagem em que os alunos participam ativamente na resolução de problemas da vida real
por meio de programas de simulação.
É nesse contexto que devemos pensar a atuação do educador, um profissional munido de novas
tecnologias, utilizando-as de forma complementar, potencializando sua prática pedagógica diária.
Tanto os métodos tradicionais, como os benefícios da tecnologia dependem fundamentalmente do
professor. São os educadores que deverão estar na vanguarda dos avanços tecnológicos,
utilizando-os para ampliar suas atividades pedagógicas. Com o apoio da tecnologia na construção
de conhecimentos, os professores poderão concentrar-se em atividades que demandam suas
habilidades como promotores da aprendizagem. Poderão escolher e utilizar ferramentas
tecnológicas para criar ambientes de aprendizagem que se adequem às necessidades de seus
alunos e, desta forma, poderão dedicar mais tempo no apoio e na orientação aos seus alunos nos
conteúdos técnicos, no processo criativo e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
Mas a vida real do professor não é fácil, muitos fatores influenciam negativamente a sua atuação
como por exemplo, a desvalorização da profissão, a falta de atratividade, a defasagem na
formação inicial, a descontinuação dos estudos e capacitações, a ausência de avaliações
eficientes, a baixa remuneração, etc. Além disso, existe no senso comum a ideia de que o educador
tem um dom, um pensamento que não ajuda pois o exclui de uma agenda profissional, onde o
desenvolvimento deve ser constante. O estudo deve ser contínuo e não apenas quando está no
ensino superior. Muitas competências são aprendidas, mas para isso é necessária uma estrutura
de ensino favorável que estimule a curiosidade e o aprendizado permanente da prática docente.
Segundo dados levantados pela Todos pela Educação (link), 71% dos professores avaliam os
cursos de graduação como insuficientes. Quando sai da universidade, o professor se depara com
o desafio de ensinar várias turmas, o que compromete o tempo de dedicação para seu próprio
aprendizado, tornando seu conhecimento, com o tempo, desatualizado em relação a metodologias,
gestão de conflitos em sala de aula, avaliação, etc. O ensino universitário oferece um arcabouço
teórico rico, mas pouca reflexão sobre problemas práticos e pouca atividade em sala de aula.
Se olharmos os profissionais que ensinam TI (Tecnologia da Informação), o quadro se torna ainda
mais agravante. A transformação constante da tecnologia impossibilita muitos cursos universitários

3

SEDE IOS
Instituto da Oportunidade Social
CNPJ: 02.449.283/0001-89
CEBAS: 71000.018614/2018-23 PORTARIA: 252/2018
CMDCA 1564 / COMAS 1661

de acompanharem essa velocidade, levando em conta que o ensino superior no país ainda se
pauta muito pelo modelo tradicional de ensino.
Toda essa reflexão envolve o corpo docente nas mais diversas áreas de atuação no Brasil, mas
se fizermos um recorte sobre a qualificação do ensino profissional, dimensão em que o IOS
trabalha, o cenário é bem preocupante no país. As políticas públicas voltadas para a educação
profissional são frentes insuficientes diante do tamanho da demanda de jovens. Segundo o IPEA,
nos próximos dez anos, os jovens de 15 a 29 anos chegarão a cerca de 50 milhões de pessoas.
Os professores que atuam nessa vertente têm pouco apoio institucional, são afetados pela baixa
vontade política das esferas governamentais em promover políticas mais efetivas e sofrem o
mesmo drama de uma formação inicial insuficiente, com poucas oportunidades existentes para
uma capacitação continuada.
É dentro desse panorama que o projeto pretende atuar. Oferecendo formação continuada e de
qualidade para educadores do IOS que atuam com adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, no âmbito da educação profissional, através de conteúdos que envolvem tecnologia,
inovação, inclusão, diversidade e habilidades socioemocionais.
Os temas que serão desenvolvidos nas formações ao longo do projeto dialogam com debates e
questões atuais vivenciadas pelos jovens na sociedade. Assuntos como diversidade, inclusão e
aspectos socioemocionais permeiam o dia-dia dos cidadãos seja nas comunidades em que vivem,
no ambiente de trabalho ou nos espaços educativos e de lazer. Muitas empresas inserem na sua
cultura organizacional reflexões desse tipo, exigindo conhecimento dos profissionais e uma
postura atenta em relação a essas temáticas. Portanto, formar educadores capazes de sensibilizar
os alunos para que eles possam exercer a sua cidadania de forma consciente em todos os espaços
que atuam é primordial para a construção de uma sociedade participativa, democrática e solidária.
Crescimento da área de TI no Brasil
Segundo reportagem da revista o Estadão (link), publicada em 05 de maio de 2019, enquanto o
desemprego está em alta no país, o mercado de Tecnologia da Informação (TI), pelo contrário,
está em pleno crescimento e as projeções são de aumento nas vagas de emprego, considerando
todo ecossistema de tecnologia. Segundo Sérgio Paulo Gallindo, Presidente Executivo da
Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM),
o setor de tecnologia deve abrir cerca de 70 mil vagas de emprego por ano de 2019 a 2024. O
número de profissionais formados por ano nas universidades não é capaz de suprir essa demanda,
por esse motivo as empresas vêm contratando pessoas sem diploma de graduação em áreas de
TI, mas com algum tipo de capacitação/especialização na área.
Nesse sentido, o projeto cumpre um papel fundamental, ao colocar o aprendizado do professor
como ponto de partida. Professores atualizados tecnicamente e preparados para as demandas
comportamentais do aluno deste século, oferecem uma formação de maior qualidade e,
consequentemente, entregam para a sociedade profissionais conscientes de seu papel como
cidadãos, engajados com as causas sociais e tecnicamente capacitados para as demandas do
mercado.
3.3 Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
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A unidade IOS localizada no Bairro de Santana atende demanda de jovens de todas as regiões do
Município de São Paulo, por estar situada em um local de fácil acesso a transporte público,
especialmente residentes na zona norte da cidade e municípios localizados ao redor.
Dados demográficos dos distritos inseridos na subprefeitura de Santana.
Subprefeituras

Santana

Distritos
Mandaqui
Santana
Tucuruvi
TOTAL

Área
(km²)
13,1
12,6
9
34,7

População (2010)
107.580
118.797
98.438
324.815

Densidade
Demográfica (Hab/km²)
8.212
9.428
10.938
9.361

Santana (Índice de Desenvolvimento Humano: 0,925) é o principal bairro e um dos mais antigos
da Zona Norte da cidade de São Paulo. O bairro periférico é arborizado e bem atendido no
transporte, água, esgoto, moradia e comércio. Sofre de problemas como: congestionamentos,
zonas de meretrício, inúmeras pichações, alagamentos em suas vias mais centrais e grande
número de moradores de rua em seu centro. Todo seu território é urbano com alta taxa de
densidade demográfica.
Importante ressaltar que o grupo de professores participantes do projeto atuam nas zonas leste,
oeste, sul e norte do município de São Paulo, além dos municípios de Diadema e Barueri.
3.4 Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às
Secretárias afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades,
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou
estadual nos termos das definições deste Edital.
A formação será ministrada na unidade sede durante 12 meses com o grupo de educadores do
estado de São Paulo.
Santana
Local: Santana
Endereço: Avenida General Ataliba Leonel, 245, Santana – SP – 02033-000 Região: Zona Norte
Os educadores atuam nas zonas sul, leste, oeste e norte do município de São Paulo, além dos
municípios de Diadema e Barueri. Dessa forma, o projeto será realizado em Santana, na sede do
IOS, mas seu impacto tem toda essa abrangência territorial citada.
4. Objetivos do Projeto

4.1 Objetivo Geral
Oportunizar aos educadores do Instituto, o desenvolvimento e conhecimentos e habilidades para
melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a evolução das práticas pedagógicas em temas
voltados para a tecnologia e inovação, inclusão e diversidade, habilidades socioemocionais e às
novas tendências educacionais, preparando-os para lidar, acolher e executar suas tarefas com
mais qualidade e melhor desempenho.
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4.2 Objetivo(s) Específico(s)
a) Disponibilizar o treinamento para no mínimo 40 (quarenta) professores em 12 (doze) meses;
b) Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento) dos educadores
no ciclo de formação.
c) Desenvolver, no final do treinamento, 2 (dois) projetos baseados nos temas da formação e
que serão inseridos na grade curricular do curso após o treinamento.
d) Implantar/Atualizar 1 (uma) plataforma de ensino a distância para alunos e professores.
e) Aumentar em 20% (vinte por cento) a confiança/conhecimento dos educadores no
desenvolvimento dos temas da formação em sala de aula.
f) Alcançar, ao menos, 70% (setenta por cento) de satisfação dos alunos com os
conteúdos/temas da formação abordados em sala de aula.
5. Beneficiários público alvo a ser atendido

5.1 Beneficiários Diretos (especificar):
Serão diretamente beneficiados no mínimo 40(quarenta) professores do estado de São Paulo, que
atuam diretamente com conteúdos voltados para tecnologia e que contemplam temas como
diversidade, inclusão, inovação e habilidades socioemocionais.
5.2 Beneficiários Indiretos (especificar):
O atendimento da organização em São Paulo é de no mínimo 1100 (hum mil e cem) jovens em
todas as regiões, que serão impactados pelo treinamento oferecido aos educadores. Além disso
os jovens atendidos levarão consigo todo o acolhimento e preocupação da organização em
manter-se ativa e atualizada sobre temas que englobam principalmente a inclusão e diversidade,
questões que estão cada vez mais presentes em seus dias e da sociedade.
5.3 Valor da Proposta: R$ 549.258,88
6. Metodologia – Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho.

O projeto será realizado através das seguintes etapas:
a. Planejamento, organização e contratação do treinamento: A partir da formalização do
convênio, será feito o processo de contratação de palestrantes ou consultorias
especializadas em treinamentos envolvendo inovação e tecnologia, inclusão e diversidade
e habilidades socioemocionais, que atuarão durante todo o desenvolvimento do projeto.
b. Estrutura de Treinamento: 2 (duas) semanas de imersão, durante 8 (oito) horas por dia,
sendo 1 (uma) semana no início e 1 (uma) semana no fim do projeto, e 10 (dez) encontros
mensais nos demais meses até o final do projeto, com duração de 8 (oito) horas cada.
c. Produção e atualização de materiais: Profissional conteudista alocado para atualização das
apostilas e apresentações didáticas utilizadas nos cursos, com temas envolvendo
tecnologia e inovação, inclusão e diversidade e habilidades socioemocionais.
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d. Aquisição de Equipamentos e materiais pedagógicos: Implantação/Atualização de
plataforma de aprendizagem virtual, digitalização de 100% (cem por cento) dos processos
pedagógicos da unidade sede que envolvem controle de assiduidade, apontamento de
habilidades e notas. Aquisição de cartolina, flipcharts, canetas, canetões, blocos adesivos,
papel pardo, lápis coloridos e demais materiais necessários para o treinamento.
Principais Temas:
I.
Tecnologia e Inovação - 60 Horas
II.
Inclusão e Diversidade - 50 Horas
III.
Habilidades Socioemocionais - 50 horas
Dentro de cada tema há subtemas que serão trabalhados conforme a necessidade dos
educadores, ao longo do projeto serão feitas pesquisas internas para coletar qual a
necessidade dos educadores diante dos cenários que vivenciam diariamente com os alunos
atendidos na organização. Durante a formação, cada educador ou grupo de educadores terá
tempo hábil para desenvolver pelo menos 1 (um) projeto que posteriormente será incorporado
a grade curricular, mediante avaliação de uma banca avaliadora que selecionará os 2 (dois)
melhores para incorporar nos cursos em andamento.
Neste mesmo item, se tratando do orçamento, estão contemplados 3 notebooks - um para cada
profissional envolvido de forma integral com as atividades do projeto (designer educacional,
analista educacional e psicopedagogo), com o intuito de desenvolver as tarefas com a maior
eficiência possível. Além disso, tem 1 projetor para o auditório da Sede do IOS, espaço onde a
maior parte das formações irão ocorrer. Esses itens asseguram um atendimento que prima pela
qualidade técnica e social do projeto. Por fim, o desenho orçamentário abrange 5% para
despesas de agenciamento para captação, rubrica fundamental para a viabilização do projeto
e para a valorização do profissional captador/mobilizador de recursos.

e. Construção de 2 (dois) projetos a serem incorporados na grade curricular: Durante a
formação os educadores desenvolverão projetos voltados para os temas aprendidos na
formação, algo que envolva inovação e tecnologia, inclusão e diversidade ou habilidades
socioemocionais, e que possa ser incorporado como uma disciplina optativa nos cursos da
organização assim que o treinamento encerrar. Esses projetos serão escolhidos por meio
de uma banca avaliadora.
f. Apresentação dos resultados: Além dos relatórios e prestações de contas obrigatórios, o
IOS conta com uma equipe de retaguarda para oferecer todo o suporte e estrutura
necessários para execução do projeto com o máximo de qualidade e compromisso com os
beneficiários e públicos de interesse, disponibilizando dados sempre que solicitados e
compartilhando dos resultados periodicamente com todos os parceiros envolvidos no
projeto.

7. Resultados Esperados – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos
(descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades
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a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretende
realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados para tanto).

Espera-se formar no mínimo 40 (quarenta) educadores em 3 (três) grandes temas: tecnologia e
inovação, inclusão e diversidade e habilidades socioemocionais, aumentando em 20% (vinte por
cento) a confiança e o conhecimento na aplicação desses conteúdos em sala de aula, além de ter,
ao menos, 70% (setenta por cento) de satisfação dos alunos frente a essa transformação
pedagógica. Por fim, a implantação como componente curricular da organização, de no mínimo 2
(dois) projetos desenvolvidos pelos professores ao longo da formação.

a. Objetivo Específico: Disponibilizar o treinamento para no mínimo 40 (quarenta) professores
em 12 (doze) meses.
Resultado quantitativo: Alocação dos profissionais; aquisição e instalação dos equipamentos.
Resultado qualitativo: Divulgação interna, mobilização e preparo da estrutura para recebimento
dos educadores.

b. Objetivo Específico: Garantir a permanência e conclusão de ao menos 80% (oitenta por cento)
dos educadores no ciclo de formação.
Resultado quantitativo: Ao menos 32 (trinta e dois) educadores concluintes, ou seja, evasão
máxima de 8 (oito) no total.
Resultado qualitativo: Permanência dos educadores reflete o aproveitamento do conteúdo e
eficiência do projeto, aprimorando o desenvolvimento técnico e pedagógico do corpo docente do
IOS.

c. Objetivo específico: Desenvolver, no final do treinamento, 2 (dois) projetos baseados nos
temas da formação e que serão inseridos na grade curricular dos cursos do IOS.
Resultado quantitativo: Número de propostas e projetos efetivos criados com capacidade para
inserção na grade curricular dos cursos.
Resultado qualitativo: Melhoria na execução e desenvolvimento de processos pedagógicos na
sede do instituto.
d. Objetivo específico: Implantar/Atualizar 1 (uma) plataforma de ensino a distância para alunos
e professores
Resultado quantitativo: Digitalização de 100% (cem por cento) dos processos pedagógicos da
sede.
Resultado qualitativo: Renovação de metodologia e ampliação das possibilidades na relação
professor-aluno-conhecimento. Uso administrativo da plataforma em todos os cursos ministrados
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na sede do IOS.

e. Objetivo específico: Aumentar em 20% (vinte por cento) a confiança/conhecimento dos
educadores no desenvolvimento dos temas da formação em sala de aula.
Resultado Quantitativo: Avaliação diagnóstica inicial e final por meio de um instrumental que
avalia a evolução (confiança, conhecimento) dos educadores em relação aos temas desenvolvidos
no ciclo de formação.
Resultado Qualitativo: Aumentar o desenvolvimento médio dos educadores em sala de aula e o
respectivo amadurecimento nos conteúdos propostos, em comparação com a avaliação inicial
realizada antes das formações.

f. Objetivo específico: Alcançar, ao menos, 70% (setenta por cento) de satisfação dos alunos
com os conteúdos/temas da formação abordados em sala de aula.
Resultado Quantitativo: Por meio de uma pesquisa de satisfação, medir o grau de satisfação dos
alunos em relação ao conteúdo dos cursos.
Resultado Qualitativo: Aumentar o desenvolvimento médio dos alunos em sala de aula e o
respectivo amadurecimento em relação aos conteúdos propostos.
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8. Processo de Monitoramento e Avaliação – Apresentar os indicadores quantitativos e
qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem
utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local.
Resultado(s)

Indicadores
qualitativos

Indicadores
quantitativos

Disponibilizar o
treinamento para no
mínimo 40 (quarenta)
professores em 12
(doze) meses.

Divulgação
interna,
mobilização,
planejamento e
preparo da
estrutura para
recebimento dos
educadores.

Alocação dos
profissionais; aquisição e
instalação dos
equipamentos.

Garantir a
permanência e
conclusão de ao
menos 80% (oitenta
por cento) dos
educadores no ciclo
de formação.

Sensibilização
dos educadores
ao longo do
projeto,
engajamento e
estímulo dos
profissionais do
IOS. Atualização
dos materiais
didáticos
produzidos na

Número de educadores
desistentes e/ou
desligados versus
número de educadores
ingressantes; realizar 2
(duas) semanas de
imersão e 8 (oito)
encontros de formação
em 12 (doze) meses de
projeto.

Meios de verificação

Controle de assiduidade, registro
fotográfico, relatório técnico
relatando as ações de
planejamento, articulação e
divulgação.

Listas de Frequência; Relatório
Técnico; Registro fotográfico;
Depoimentos; Calendário Letivo;
Cronograma dos conteúdos e
temas abordados.
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instituição com
temas
relacionados a
inclusão e
diversidade,
novas tecnologias
e habilidades
socioemocionais.
Desenvolver, no final
do treinamento, 2
(dois) projetos
baseados nos temas
da formação e que
serão inseridos na
grade curricular dos
cursos do IOS.

Implantar/Atualizar
1
(uma) plataforma de
ensino a distância para
alunos e professores.

Aumentar em 20%
(vinte por cento) a
confiança/conheciment
o dos educadores no
desenvolvimento dos
temas da formação em
sala de aula.

Alcançar, ao menos,
70% (setenta por
cento) de satisfação
dos alunos com os
conteúdos/temas da
formação abordados

Melhoria na
abordagem de
temas
relacionados a
tecnologia e
inovação,
inclusão e
diversidade e
habilidades
socioemocionais.
Atualizar os
materiais
didáticos
produzidos na
instituição com
temas
relacionados a
inclusão e
diversidade,
novas tecnologias
e habilidades
socioemocionais;
Uso administrativo
da plataforma em
todos os cursos
ministrados
na
unidade sede.

Acompanhar o
desenvolvimento
médio dos
educadores em
sala de aula e o
respectivo
amadurecimento
nos conteúdos
propostos, em
comparação com
a avaliação inicial
realizada antes
das formações.
Acompanhar o
desenvolvimento
médio dos alunos
em sala de aula e
o respectivo
amadurecimento
em relação aos

Número de propostas
desenvolvidas versus
projetos efetivados para
inserção na grade
curricular.

Registro fotográfico dos
educadores construindo
propostas pedagógicas.
Relatório pedagógico contendo
as propostas e projetos
efetivados. Certificados de
conclusão;
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Digitalização de 100% (cem
por cento) dos processos
pedagógicos da sede.

Marco zero versus marco
final via instrumental que
avalia a percepção,
satisfação, confiança e
conhecimento do
educador nos diversos
temas abordados.

Número de alunos
satisfeitos com a
abordagem pedagógica
versus número total de
respondentes da
pesquisa.

Relatório pedagógico, prints de tela
das atividades administrativas
realizadas em sala de aula através
da plataforma.

Instrumental de avaliação
diagnóstica inicial e final para os
educadores; Relatório
pedagógico.

Pesquisa de satisfação;
Depoimentos em geral; Relatório
Pedagógico.
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em sala de aula.

conteúdos
propostos.

9. Recursos humanos- Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais
agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente.
Formação Profissional
(cargo)
Designer Educacional:
Ensino Superior completo
em áreas afins

Analista Educacional
(Conteúdo):
Ensino Superior Completo
em áreas afins

Coordenador
Educacional:
Ensino Superior completo
em áreas afins
Líder de Projetos:
Ensino Superior completo
em áreas afins
Psicopedagogo:
Ensino Superior completo
em áreas afins

Analista de RH:
Ensino Superior completo
em áreas afins

Função no projeto

Nº de
horas/mês

Responsável por
desenvolver e inovar
conteúdos
pedagógicos para os
cursos do IOS
Responsável técnico
pela produção de
materiais,
capacitação de
equipe de
professores e
demandas
operacionais da área
Responsável pela
gestão do
departamento
educacional e
conteúdo

Vínculo (CLT, Prestador de
Serviços, Voluntário

180hrs/mês

CLT

180hrs/mês

CLT

45hrs/mês

CLT
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Responsável pela
gestão e
monitoramento do
projeto

45hrs/mês

CLT

Responsável pelo
acompanhamento do
treinamento em
habilidades
socioemocionais

180hrs/mês

CLT

45hrs/mês

CLT

Responsável pela
operacionalização e
organização do
treinamento

10. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão
desenvolvidas.
Plano de Trabalho Anual
Atividades/Mês
1.Planejamento, contratação,
organização do treinamento e
aquisição de materiais e
equipamentos.

1

2

X

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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2. Treinamento semanal de imersão
40h por semana.

X

3. Treinamento mensal – 8h por
mês.

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Atualização/Implantação de
plataforma de aprendizagem virtual.

X

X

X

6. Digitalização dos processos
pedagógicos.

X

X

7. Criação de dois projetos a serem
incorporados na grade curricular

X

X

4. Atualização de materiais
didáticos.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plano de Trabalho
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19

1. DADOS DO PROPONENTE

Órgão/instituição Proponente
Instituto da Oportunidade Social

C.N.P.J.
02.449.283/0001-89

Endereço
Avenida General Ataliba Leonel, 245 – Santana – SP

E-mail
relacionamento@ios.org.
br
projetos@ios.org.br
Cidade
UF CEP
(DDD) Telefone/Fax
E.A.
São Paulo
SP 02033(011) 2503-2617
V – Trabalho – A
000
eC
Conta corrente
Banco (nome e nº) Agência (nome e nº) Praça de
5209-4
Banco do Brasil 001 1914-3
Pagamento
Rua São Carlos
do Pinhal, 627 Ag. 1914
CEP: 01333-001
– Bela Vista –
São Paulo – SP
Nome do responsável pela instituição
C.P.F.
Kelly Christine Barbosa do Valle Lopes
194.595.108-76
R.G./Órgão expedidor
24.282.301-4 / SSP-SP

Cargo
Superintendente

Função
Gestão Executiva

Matrícula
00022
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Endereço completo
Rua Francisco Portinari, 135C, Lote C4V - Porta do
Sol -Mairinque – SP

CEP
18120-000

(DDD) Tel./Fax
(011) 99156-5328

2. OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE

Nome:
Endereço Completo:

CNPJ

E.A.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto
Formação Pedagógica para Educadores: Inovação,
Tecnologia e Diversidade.

Período da execução
Início
Término
Janeiro
Dezembro

Eixo Temático
Eixo III – Educação
J - Produção de material pedagógico para a educação na democracia no que tange a
respeito às diferenças (raça/etnia, regionalidade, orientação sexual e gênero);
L - Formação de educadores que atuam com crianças e adolescentes.
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Identificação do objeto
Formação de educadores que atuam com adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, no âmbito da educação profissional, através de conteúdos que envolvem tecnologia,
inovação, inclusão, diversidade e habilidades socioemocionais. A abordagem pedagógica
leva em consideração temas atuais presentes em sala de aula, oriundos das transformações
da sociedade, dos ambientes de trabalho, nas comunidades e nos mais diversos espaços
de atuação do cidadão. O IOS busca formar não só um profissional competente para as suas
tarefas no ambiente corporativo, mas um cidadão consciente de suas ações e papel na
sociedade.
Justificativa da Proposição
Estamos vivenciando grandes mudanças nos tempos atuais devido a transformação digital
em curso na dinâmica da sociedade. Esse processo está gerando impactos em todas as
áreas, e a educação não escapa à regra. O processo de aprendizagem e o ensino em sala
de aula vêm modificando o papel e a necessidade dos professores frente aos desafios que
se apresentam. Para fazer frente a esses desafios os educadores precisam se transformar
para desenvolver as mais variadas habilidades em seus alunos. Para que estes atinjam seu
pleno potencial é necessário um processo contínuo de formação dos educadores que seja
capaz de qualificar o sistema de ensino como um todo.
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O professor precisa estar preparado para enfrentar os obstáculos educacionais
representados pelas novas realidades do século XXI, como os rápidos avanços tecnológicos
e a economia digital. As novas tecnologias já são utilizadas em muitos contextos
educacionais no mundo e ajudam na visualização de conceitos científicos complexos, além
de proporcionarem um ambiente de aprendizagem em que os alunos participam ativamente
na resolução de problemas da vida real por meio de programas de simulação.
É nesse contexto que devemos pensar a atuação do educador, um profissional munido de
novas tecnologias, utilizando-as de forma complementar, potencializando sua prática
pedagógica diária.
Mas a vida real do professor não é fácil, muitos fatores influenciam negativamente a sua
atuação como por exemplo, a desvalorização da profissão, a falta de atratividade, a
defasagem na formação inicial, a descontinuação dos estudos e capacitações, a ausência
de avaliações eficientes, a baixa remuneração, etc. Além disso, existe no senso comum a
ideia de que o educador tem um dom, um pensamento que não ajuda pois o exclui de uma
agenda profissional, onde o desenvolvimento deve ser constante. O estudo deve ser
contínuo e não apenas quando está no ensino superior. Muitas competências são
aprendidas, mas para isso é necessária uma estrutura de ensino favorável que estimule a
curiosidade e o aprendizado permanente da prática docente.
Segundo dados levantados pela Todos pela Educação (link), 71% dos professores avaliam
os cursos de graduação como insuficientes. Quando sai da universidade, o professor se
depara com o desafio de ensinar várias turmas, o que compromete o tempo de dedicação
para seu próprio aprendizado, tornando seu conhecimento, com o tempo, desatualizado em
relação a metodologias, gestão de conflitos em sala de aula, avaliação, etc. O ensino
universitário oferece um arcabouço teórico rico, mas pouca reflexão sobre problemas
práticos e pouca atividade em sala de aula.
Toda essa reflexão envolve o corpo docente nas mais diversas áreas de atuação no Brasil,
mas se fizermos um recorte sobre a qualificação do ensino profissional, dimensão em que o
IOS trabalha, o cenário é bem preocupante no país. As políticas públicas voltadas para a
educação profissional são frentes insuficientes diante do tamanho da demanda de jovens.
Segundo o IPEA, nos próximos dez anos, os jovens de 15 a 29 anos chegarão a cerca de
50 milhões de pessoas. Os professores que atuam nessa vertente têm pouco apoio
institucional, são afetados pela baixa vontade política das esferas governamentais em
promover políticas mais efetivas e sofrem o mesmo drama de uma formação inicial
insuficiente, com poucas oportunidades existentes para uma capacitação continuada.
É dentro desse panorama que o projeto pretende atuar. Oferecendo formação continuada e
de qualidade para educadores do IOS que atuam com adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, no âmbito da educação profissional, através de conteúdos que
envolvem tecnologia, inovação, inclusão, diversidade e habilidades socioemocionais.
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Os temas que serão desenvolvidos nas formações ao longo do projeto dialogam com
debates e questões atuais vivenciadas pelos jovens na sociedade. Assuntos como
diversidade, inclusão e aspectos socioemocionais permeiam o dia-dia dos cidadãos seja nas
comunidades em que vivem, no ambiente de trabalho ou nos espaços educativos e de lazer.
Muitas empresas inserem na sua cultura organizacional reflexões desse tipo, exigindo
conhecimento dos profissionais e uma postura atenta em relação a essas temáticas.
Portanto, formar educadores capazes de sensibilizar os alunos para que eles possam
exercer a sua cidadania de forma consciente em todos os espaços que atuam é primordial
para a construção de uma sociedade participativa, democrática e solidária.
Crescimento da área de TI no Brasil
Segundo reportagem da revista o Estadão (link), publicada em 05 de maio de 2019, enquanto
o desemprego está em alta no país, o mercado de Tecnologia da Informação (TI), pelo
contrário, está em pleno crescimento e as projeções são de aumento nas vagas de emprego,
considerando todo ecossistema de tecnologia. Segundo Sérgio Paulo Gallindo, Presidente
Executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (BRASSCOM), o setor de tecnologia deve abrir cerca de 70 mil vagas de
emprego por ano de 2019 a 2024. O número de profissionais formados por ano nas
universidades não é capaz de suprir essa demanda, por esse motivo as empresas vêm
contratando pessoas sem diploma de graduação em áreas de TI, mas com algum tipo de
capacitação/especialização na área.
Nesse sentido, o projeto cumpre um papel fundamental, ao colocar o aprendizado do
professor como ponto de partida. Professores atualizados tecnicamente e preparados para
as demandas comportamentais do aluno deste século, oferecem uma formação de maior
qualidade e, consequentemente, entregam para a sociedade profissionais conscientes de
seu papel como cidadãos, engajados com as causas sociais e tecnicamente capacitados
para as demandas do mercado.
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1. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

1.Disponibilizar o
treinamento para no
mínimo 40 (quarenta)
professores em 12
(doze) meses.

Etapa/Fase
 Planejamento, contratação
e organização do
treinamento;
 Aquisição de materiais e
equipamentos.

Especificação
 Processo de contratação de
palestrantes ou consultorias
especializadas em treinamentos
envolvendo inovação e tecnologia,
inclusão e diversidade e habilidades
socioemocionais.

Indicador Físico
Unidade
Quantidade

Duração
Início
Término

Vagas

40

Mês 1

Mês 2

Vagas

32

Mês 2

Mês 12

 Aquisição de cartolina, flipcharts,
canetas, canetões, blocos adesivos,
papel pardo, lápis coloridos e demais
materiais necessários para o
treinamento.

2. Garantir a
permanência e
conclusão de ao menos
80% (oitenta por cento)
dos educadores no ciclo
de formação.
3. Desenvolver, no final
do treinamento, 2 (dois)
projetos baseados nos
temas da formação e
que serão inseridos na
grade curricular dos
cursos do IOS.

 Treinamento semanal de
imersão 40 horas por
semana.
 Treinamento mensal – 4
horas por mês.

 Treinamento semanal de
imersão 40 horas por
semana.
 Treinamento mensal – 4
horas por mês.
 Criação de dois projetos a
serem incorporados na
grade curricular.

 2 (duas) semanas de imersão, durante
8 (oito) horas por dia, sendo 1 (uma)
semana no início e 1 (uma) semana no
fim do projeto, e 9 (nove) encontros
mensais durantes os demais meses
até o final do projeto, sempre durante 4
(quatro) horas.
 2 (duas) semanas de imersão, durante
8 (oito) horas por dia, sendo 1 (uma)
semana no início e 1 (uma) semana no
fim do projeto, e 9 (nove) encontros
mensais durantes os demais meses
até o final do projeto, sempre durante 4
(quatro) horas.
 Durante a formação os educadores
desenvolverão projetos voltados para
os temas aprendidos na formação e
que possa ser incorporado na grade
curricular.
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preenchidas

Projetos

2

Mês 2

Mês 12
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4. Implantar/Atualizar 1
(uma) plataforma de
ensino a distância para
alunos e professores.

5. Aumentar em 20%
(vinte por cento) a
confiança/conhecimento
dos educadores no
desenvolvimento dos
temas da formação em
sala de aula.

6. Alcançar, ao menos,
70% (setenta por cento)
de satisfação dos
alunos com os
conteúdos/temas da
formação abordados
em sala de aula.

 Atualização/Implantação de
plataforma de
aprendizagem virtual.
 Digitalização dos
processos pedagógicos.
 Treinamento semanal de
imersão 40 horas por
semana.
 Treinamento mensal – 4
horas por mês.

 Implantação/Atualização de plataforma
de aprendizagem virtual, digitalização
de 100% (cem por cento) dos
processos pedagógicos da unidade
sede que envolvem lista de presença,
apontamento de habilidades e notas.

Plataforma

1

Mês 2

Mês 12

 2 (duas) semanas de imersão, durante
8 (oito) horas por dia, sendo 1 (uma)
semana no início e 1 (uma) semana no
fim do projeto, e 9 (nove) encontros
mensais durantes os demais meses
até o final do projeto, sempre durante 4
(quatro) horas.

Evolução

20%

Mês 2

Mês 12

Satisfação

70%

Mês 2

Mês 12

 Atualização de materiais
didáticos.

 Profissional conteudista alocado para
atualização das apostilas e
apresentações didáticas utilizadas nos
cursos.

 Treinamento semanal de
imersão 40 horas por
semana.

 2 (duas) semanas de imersão, durante
8 (oito) horas por dia, sendo 1 (uma)
semana no início e 1 (uma) semana no
fim do projeto, e 9 (nove) encontros
mensais durantes os demais meses
até o final do projeto, sempre durante 4
(quatro) horas.

 Treinamento mensal – 4
horas por mês.
 Atualização de materiais
didáticos.

 Profissional conteudista alocado para
atualização das apostilas e
apresentações didáticas utilizadas nos
cursos.
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2. Cronograma de desembolso (Em reais)

Meta

Cat.
Econômi
ca

1º mês

2º mês

*

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

1. Disponibilizar o
treinamento para no
mínimo 40
(quarenta)
professores em 12
(doze) meses.
2. Garantir a
permanência e
conclusão de ao
menos 80% (oitenta
por cento) dos
educadores no ciclo
de formação
3. Desenvolver, no
final do treinamento,
2 (dois) projetos
baseados nos temas
da formação e que
serão inseridos na
grade curricular dos
cursos do IOS.

Custeio

71.651,3 62.466,1 34.946,1 34.946,1 34.946,1 45.034,9 42.546,1 33.946,1 33.946,1 33.946,1 33.946,1 80.937,4
1
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
1

Custeio
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Custeio

4.
Implantar/Atualizar 1
(uma) plataforma de
ensino a distância
para alunos e
professores.
5. Aumentar em 20%
(vinte por cento) a
confiança/conhecime
nto dos educadores
no desenvolvimento
dos temas da

Custeio

Custeio

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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formação em sala de
aula.

6. Alcançar, ao
menos, 70% (setenta
por cento) de
satisfação dos
alunos com os
conteúdos/temas da
formação abordados
em sala de aula.

Custeio
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