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2663941 00135.227110/2021-24

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA

PLANO DE TRABALHO

  

1. DADOS CADASTRAIS DA SNF

Nome do órgão ou en�dade:  Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família e dos
Direitos Humanos.

Nome da autoridade competente: Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns.

Número do CPF: 590.424.009-00.

Nome do Departamento Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
Departamento de Desafios Sociais no Âmbito Familiar.

2. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

Ins�tuição Proponente: Ins�tuto Vidas em Ação (IVA)

CNPJ: 10 987 379/0001-29

Endereço: Rua Comendador Henrique 379- Dom Aquino. Cuiabá. MT

CEP.: 78015-050

Telefone: (65) 2136 8253

E-mail:  ins�tuto.vidas.em.acao1@gmail.com

Nome da autoridade competente: Isabel Cris�na Gama da Silveira

Número do CPF: 757.698.088-53

RG: 7632 134-4 SSP/SP

Endereço: Rua Senador Metelo 1630. Apto 802. Torre 2. Goiabeiras. Cuiabá – MT

CEP.: 78032-175

Telefone: (65) 99987 1905

E-mail:  isabel.gama.silveira@gmail.com

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1. O Reconecte contribuirá com o obje�vo de atender as famílias impactadas pelo projeto,
proporcionando a estas oportunidades de superar as diferenças socioeconômicas através de educação
complementar a formação curricular. Neste contexto os jovens poderão superar a adversidade na
conquista por melhores posições de emprego no mercado de trabalho.

3.2. Contemporaneamente a sociedade é marcada pelo desenvolvimento cien�fico cultural e
tecnológico, pela velocidade de informação e comunicação, pela reorganização do trabalho e pela busca
do poder aquisi�vo sempre mais cedo e o anseio de ser capaz de compe�r com os mais experientes no
mercado de trabalho. Desta forma o Reconecte acentua a importância da educação através de oficinas,
trabalho com teorias e troca de experiências e avaliações con�nuadas para a construção da cidadania e
democra�zação baseada na inclusão e na transformação da realidade.
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3.3. O Ins�tuto Vidas em Ação foi fundado em 29/05/2009, cer�ficado como OSCIP em 2010,
sempre atuando voltado à capacitação e desenvolvimento humano. Em 2017 recebeu o cer�ficado do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, sob o número 256/2017,
renovado atualmente.

3.4. O Ins�tuto Vidas em Ação foi autorizado pelo MINISTÉRIO DO TRABALHO para
implementação do PROJETO JOVEM APRENDIZ, do qual encaminha os Contratos até as empresas,
disponibilizando esse programa nas seguintes cidades autorizadas do estado de Mato Grosso: Campo
Novo do Parecis, Canarana, Colniza, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Rondonópolis, Alta Floresta,
Cáceres, Guarantã do Norte, Água Boa, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Brasnorte, Parana�nga,
Pontes e Lacerda.

I - O Projeto Jovem Aprendiz prevê:

II - Pré-seleção e encaminhamento de candidatos às empresas;

III - Emissão da Declaração de Matrícula e Contrato de Aprendizagem;

IV - Curso de capacitação teórica e complementar;

V - Auxilio no acompanhamento do desempenho do aprendiz com visitas in loco se
necessário;

VI - Fornecimento de todo o material didá�co do programa de aprendizagem;

VII - Credibilidade de mais de 11 anos

VIII - 83 Cursos Profissionalizantes.

IX - Relacionamento personalizado que proporciona comodidade, segurança,
agilidade e conforto ao usuário;

X - Oferecimento de retorno constante e sugestões de adaptação aos contratados
(feedback);

XI - Assessoria e consultoria constante por meio dos consultores do Ins�tuto.

3.5. Nas a�vidades do Ins�tuto Vidas em Ação temos o Projeto EMPREGATEC de 2017/2018
com atendimento de 560 jovens em situação de vulnerabilidade em cidades de Mato Grosso (Tangará da
Serra, Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis, Colniza, Sinop, Nova Mutum e Cuiabá).

3.6. O Ins�tuto Vidas em Ação possui quadro de recursos humanos qualificado para
atendimento ao Projeto Proposto com Direção (Psicóloga), Coordenadores Pedagógicos (Pedagogas),
Assistentes Sociais, Monitores Auxiliares e Assistentes Administra�vos, Contador, Advogado, profissionais
que já desenvolvem projetos da ins�tuição e aptos para a con�nuidade do presente projeto.

3.7. Dispõe ainda de PORTAL EDUCACIONAL - SPONTE e o PORTAL PROFISSIONALIZANTE -
OURO MODERNO com recursos para a�vidades online como: vídeos-aula, biblioteca digital (SENAC), chat,
fórum, disponibilidade do material de apoio 24 horas com 83 cursos profissionalizantes.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. O Projeto-piloto Reconecte, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos -
MMFDH, obje�va fortalecer os vínculos familiares por meio do uso inteligente das novas tecnologias,
fornecendo acesso mais amplo ao conhecimento cien�fico às famílias e à população em geral, a respeito
do uso de recursos tecnológicos de maneira adequada, abordando aspectos sociais, educacionais, e de
saúde �sica e psíquica, visando assim a aquisição de uma maior consciência sobre as consequências do
uso tecnológico.

4.2. Verifica-se que os brasileiros desde os jovens aos mais adultos passam muitas horas por
dia entre�dos nas telas digitais, seja para questões afetas ao trabalho e ao estudo, seja ao lazer e ao
entretenimento. Estudos revelam que o brasileiro passa por dia um total de 10h08min na internet, tal
número está bem acima da média global que é de 6h 56min. Além disso, pesquisas revelaram que 92%
dos adolescentes se conectam diariamente e 24% ficam conectados quase o tempo todo.
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4.3. Cada vez mais, aumentamos nossa relação e nossa experiência com a vida digital. Forçoso
reconhecer o deslumbramento que ela nos ocasiona pelos infinitos bene�cios que nos traz, sendo
inevitável sua procura e adesão. Embora tudo isso seja evidente e real, há outro aspecto que deve ser
tomado em consideração que diz respeito aos relatos dos efeitos colaterais do manejo tecnológico que
expõem a humanidade do descontrole psíquico e comportamental junto às crianças, jovens e adultos –
como tão sobejamente relatados pela mídia leiga e cien�fica , tornando-se um novo problema mundial
de saúde.

4.4. O ambiente digital afeta profundamente a noção de tempo e de espaço, a percepção de si
mesmo, dos outros e do mundo, o modo de comunicar, de aprender, de informar-se, de entrar em
relação com os outros. Não há dúvida que essa cultura digitalizada privilegia a imagem em detrimento da
escuta e da leitura, dificultando assim a aprendizagem e o desenvolvimento do senso crí�co.

4.5. Assim sendo, o Projeto-piloto Reconecte nasce com o propósito de “reconectar” as
famílias e os relacionamentos sociais em geral, fazendo da tecnologia um meio facilitador desse
propósito. Dessa forma, o projeto propõe uma série de atuações em diversos eixos, com o fim de
promover ações que vão desde a educação nos diversos aspectos da dignidade humana, até ações que
visam uma reeducação tecnológica, fortalecendo relações sociais reais, em especial a família,
promovendo assim um uso dos recursos tecnológicos de maneira adequada.

4.6. A metodologia do Projeto-piloto Reconecte consiste na aplicação de 4 Oficinas Reconecte
com duração de 1 hora que será aplicada em encontros semanais abordando um tema diferente,
relacionado à família, saúde, educação e segurança. A aplicação poderá ocorrer no formato presencial ou
à distância. A OSC indicará ao menos 1 pessoa que será o Aplicador do Projeto-piloto Reconecte que
pode ser professores, líderes, religiosos, lideranças comunitárias, membros de ins�tuições. A OSC
fornecerá um lanche como forma de incen�vo à par�cipação das famílias. O Aplicador conduzirá a oficina
com uma apos�la e cada família par�cipante, receberá uma apos�la com exercícios e dinâmicas. O
Aplicador será responsável pela aplicação das 4 oficinas semanais, auxiliará na captação e
acompanhamento das famílias e fará o monitoramento e avaliação do projeto. As oficinas deverão iniciar
com o mínimo de 15 famílias. No caso de desistência de famílias no decorrer das aplicações, o Aplicador
será o responsável por reorganizar as aplicações captando novas famílias a fim de que se seja cumprido o
total geral de 360 famílias ou o 400 conforme este plano de trabalho.

4.7. O Projeto-piloto Reconecte é dirigido para famílias e podem par�cipar das oficinas os pais
ou responsáveis com filhos na faixa etária de 9 a 14 anos. h. APLICAÇÃO PRESENCIAL - A aplicação das
oficinas no formato presencial pode ser adaptada para o espaço disponível que a ins�tuição disponibilizar
para o projeto. Tendo em vista as dinâmicas de fortalecimento de vínculos, sugere-se que o espaço possa
agrupar, no mínimo 15 famílias, assim, considerando um responsável e um filho, o espaço deverá
comportar, no mínimo 30 a 40 pessoas. Sugere-se aplicações em salas, com 01 aplicador e um ajudante
(que pode ser um Aplicador treinado ou não) para cada 15 grupos de famílias. Será fornecido um lanche
aos par�cipantes como forma de incen�vo para par�cipar das aplicações.

4.8. APLICAÇÃO PRESENCIAL - A aplicação das oficinas no formato presencial pode ser
adaptada para o espaço disponível que a ins�tuição disponibilizar para o projeto. Tendo em vista as
dinâmicas de fortalecimento de vínculos, sugere-se que o espaço possa agrupar, no mínimo 15 famílias,
assim, considerando um responsável e um filho, o espaço deverá comportar, no mínimo 30 a 40 pessoas.
Sugere-se aplicações em salas, com 01 aplicador e um ajudante (que pode ser um Aplicador treinado ou
não) para cada 15 grupos de famílias. Será fornecido um lanche aos par�cipantes como forma de
incen�vo para par�cipar das aplicações. APLICAÇÃO À DISTÂNCIA - Para aplicação das oficinas no formato
à distância, a ins�tuição disponibilizará para as famílias par�cipantes, a plataforma que será u�lizada,
bem como as orientações e testes necessários para que todos possam acompanhar as oficinas no horário
acordado. Será necessário que todos os par�cipantes estejam com os vídeos ligados para o
acompanhamento das dinâmicas. A quan�dade de par�cipantes será observando o mínimo de 15
famílias com a quan�dade máxima sendo limitada pela capacidade da plataforma. Os testes e links de
acesso deverão ser feitos com antecedência, a fim de não afetar o horário previsto para as oficinas. Nesse
�po de aplicação, os recursos previstos para o lanche, deverão ser conver�dos em brindes que serão
u�lizados como forma de incen�vo de par�cipação para as famílias. Após o plano de trabalho pactuado, a



17/12/2021 10:28 SEI/MDH - 2663941 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2922553&infra_siste… 4/7

Coordenação do Projeto-piloto Reconecte disponibilizará aos solicitantes o seguinte material em formato
digital: Curso EAD do Reconecte obrigatório para o Aplicador contendo treinamento para aplicação das 4
oficinas; “Apos�la do Aplicador”; “Apos�la da Família”; roteiros para avaliação e monitoramento. As
apos�las serão no formato PDF para impressão pelo Ins�tuto Vidas em Ação-OSCIP na quan�dade
correspondente ao número de famílias par�cipantes e de Aplicadores , observada uma quan�dade de
reserva).

5. OBJETIVOS

5.1. Obje�vo Geral: Colaborar com o Governo Federal, no projeto Reconecte, com o obje�vo
de fornecer acesso mais amplo ao conhecimento cien�fico a 400 famílias residentes no Bairro Dr Fábio II,
Cuiabá em 6 meses, a respeito dos uso de recursos tecnológicos de maneira inteligente, abordando
aspectos sociais, educacionais, e de saúde �sica e psíquica, visando assim a aquisição de uma maior
consciência sobre consequências do uso tecnológico.

5.2. Obje�vos específicos:

a)  Informar a respeito das novas prá�cas e das novas tendências virtuais do
comportamento humano;

b)  Esclarecer a respeito do uso inadequado da tecnologia, assim como seus efeitos a
curto, médio e longo prazo para a saúde mental;

c)  Informar sobre mecanismos de alerta, controle e regulação comportamental na
família e sociedade;

d)  Abordar questões do apoio dos recursos tecnológicos em questões de educação e
entretenimento saudável;

e) Capacitar pais, professores, profissionais de saúde e a sociedade como um todo a
respeito das melhores formar de u�lização da tecnologia;

f) Fomentar o uso dos recursos tecnológicos sob a ó�ca de uma responsabilidade
social;

g) Informar sobre os perigos da internet, apontando mecanismos de proteção de uso; e

h) Fomentar a tomada de consciência e uma melhor percepção da importância da
família como o elemento gerador e protetor da saúde mental individual e social, através
da regulação e da supervisão parental.

6. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

6.1. O Ins�tuto possui um quadro de prestadores de serviço muito bem qualificado.

7. PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

7.1. As ações terão como público alvo principal a Família, tendo sua atuação estendida aos
professores por se tratar de um importante parceiro na formação dos filhos. Nesse contexto, as atuações
serão estruturadas para os seguintes alvos: crianças , pais, avós, professores e adolescentes.

7.2. Família: A família é o principal público alvo do Programa Reconecte, sendo suas ações
aplicadas aos Pais, Filhos (criança e adolescentes) e Avós.

7.3. Professores: Como extensão da responsabilidade de educação das crianças e
adolescentes, os professores entram como público alvo das ações do Programa Reconecte.

8. METAS / ETAPAS / RESULTADOS ESPERADOS

8.1. Colaborar com o Governo Federal, no projeto Reconecte, com o obje�vo de fornecer
acesso mais amplo ao conhecimento cien�fico a 402 famílias residentes no Bairro dr Fábio II, Cuiabá em 6
meses, a respeito dos uso de recursos tecnológicos de maneira inteligente, abordando aspectos sociais,
educacionais, e de saúde �sica e psíquica, visando assim a aquisição de uma maior consciência sobre
consequências do uso tecnológico.

8.2. Para as ações serão u�lizados os seguintes recursos:
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a) Vídeos: Trata-se de vídeos em três categorias, são elas: Pílulas mensais nos quais
especialistas abordem questões relacionadas ao uso inteligente de tecnologia, Curtas
Metragem no qual haja um formato com o fim de conscien�zas as pessoas sobre o bom
uso e propagandas televisivas que visem abordar a mesma temá�ca do uso adequado
dos recursos tecnológicos.

b) Car�lhas: Car�lhas sobre diversos temas relacionados ao uso adequado dos recursos
tecnológicos.

c) Cards: Mensagens curtas na internet com o fim de despertar consciência sobre os
temas abordados pelo Programa Reconecte.

d) Estudo: Por meio de parcerias com ins�tutos de pesquisa, poderão ser realizados,
junto ao Observatório Nacional da Família, diversos estudos com o fim de fomentar as
ações do reconecte.

e) Cursos Online: Formação de pais e professores por meio de Educação a distância
(EaD) nas temá�cas de uso de tecnologia.

f) Ferramentas: Divulgação das diversas ferramentas existentes para auxílio de país e
professores na temá�ca de uso inteligente de tecnologia, além dos recursos que o
próprio poder público possa u�lizar para esse fim.

8.3. Plano de ação:

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO SITUAÇÃO/META

1 Designar os Coordenadores para início
das Aplicações IVA Dez/21-

Jan/22

02 Coordenadores por
OSC (Flavio Theodoro
Tavares de Oliveira e
Isabel Cristina Gama da
Silveira )

2 Divulgar o ACT e o curso EAD "A
Família e as Tecnologias Digitais" IVA Jan/22 01   evento de publicidade

da ação (15/01/2022)

3
Disponibilizar formação para os
Aplicadores e apoiar na
implementação das Oficinas Reconecte

SNF Dez/21-
Jan/22  

4

Disponibilizar material Digital
atualizado.
(Apostila do Aplicador e Apostila da
Família atualizados para impressão por
parte do Município).

SNF Dez/21-
Jan/22  

5

Capacitar os Aplicadores no curso
EAD "A Família e as Tecnologias
Digitais" com 4 módulos de conteúdo
sobre a tecnologia relacionada a
Família, Saúde, Educação e Segurança
Digital disponibilizado pela SNF

IVA Dez/21-
Jan/22 02 Aplicadores

6

Realizar 24 Aplicações de Oficinas
Reconecte  da seguinte forma:  Jan-

Mai/22  

08   Aplicações em escolas/ Igrejas na
cidade de Cuiabá / MT IVA Mar/22 132 famílias

08   Aplicações em escolas/ Igrejas na
cidade de Cuiabá / MT IVA Mai/22 132 famílias

08   Aplicações em escolas/ Igrejas na
cidade de Cuiabá / MT IVA Abr/22 140 famílias

TOTAL: 24 aplicações  Jan-
Mai/22 404 famílias
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7 Monitor as Aplicações.
(A SNF ou Consultores poderão
acompanhar presencialmente ou on
line, as Oficinas para avaliação)

SNF/IVA Jan-
Mai/22

 

8

Preencher Formulário de Avaliação
por Aplicação.
(As avaliações constam da Apostila do
Aplicador e da Apostila da Família e
outras poderão ser enviadas pela SNF)

SNF/IVA Jan-
Mai/22

24 Relatórios das
Aplicações

9

Gerar Relatório Final das Aplicações
previstas no ACT
(Conforme roteiro enviado pela
SNF/Consultores)

SNF/IVA Jun-
Jul/22

1 Relatório geral das
Aplicações

9. DETALHAMENTO DOS CUSTOS

9.1.  

ESTIMATIVA TOTAL DE DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS

Código Descrição Valor Total
1 Pessoal e encargos R$ 19.200,00
2 Material de Consumo Instituto
3 Serviços e Manutenção Instituto
4 Aquisição de bens - Computadores doados aos jovens participantes Instituto
5 Obras e instalações Instituto
6 Aluguel R$ 4.063,00
7 Combustível R$ 400,00
8 Internet / Telefone Instituto
9 Gráfica R$ 6.245,00
10 Lanches  
 TOTAL R$ 40.000,00

 

MESES APLICAÇÃO
4 oficinas

APLICAÇÃO
4 oficinas

TOTAL
8 oficinas DESEMBOLSO

Mês 1 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 9.260,00
Mês 2 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 3.200,00
Mês 3 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 3.200,00
Mês 4 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 3.200,00
Mês 5 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 3.200,00
Mês 6 33 Famílias 34 Famílias 67 Famílias R$ 3.200,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES 198 Famílias 204 Famílias 402 Famílias R$ 25.260,00
Valor 5 apostilas do aplicador Mês 1   R$ 185,00
Lanches/Ano Mês 1  48 famílias R$ 10.092,00
Ajuda de custo Aluguel e Gasolina Mês 1   R$ 4.463,00
TOTAL    R$ 40.000,00

 
Valor das Aplicações/ano R$ 40.000,00
Quantidade de aplicações a realizar/Ano 48 Aplicações
Quantidade de famílias atendidas/Ano 402
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Custo de cada família R$ 99,50
Custo de cada Aplicação/mês R$ 833,34

Nota: O valor das Apostilas do Aplicador, Apostilas das Famílias e a ajuda de custo, poderão ser pagas em
sua totalidade, noprimeiro mês, desde que especificadas no Plano de Trabalho aprovado para a OSC.
 
 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

10.1. O controle e monitoramento e avaliação serão feitos por registros em formulários
específicos , feitos pelos monitores.

11. RESULTADOS ESPERADOS

11.1. Que 75 por cento da população envolvida possa mudar seus hábitos, valores e concepções
frente aos obje�vos propostos.

12. PROPOSIÇÃO

 

Isabel Cris�na Gama da Silveira

Presidente do Ins�tuto Vidas em Ação

 

13. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

 

Em 10 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA, Usuário
Externo, em 15/12/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 17/12/2021, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 2663941 e o código CRC AE18C006.
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