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2664085 00135.227112/2021-13

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

PLANO DE TRABALHO

  

1. DADOS CADASTRAIS DA SNF

Unidade Descentralizadora e Responsável

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: Dynamis Social

CNPJ: 10.290.322/0001-76

Endereço: Rua: Alameda Oscar Niemeyer Conjunto 201 Nº 222 - Minas Gerais

CEP.: 34.0006-049

Telefone: (31) 99709-8652

E-mail:  claudius@dynamissocial.org

Nome da autoridade competente: Claudius Tenório Pereira

Número do CPF: 455.622.966-76

RG: Não Consta

Endereço: Rua Esmeraldo Botelho 227/202

CEP.: 30.575.800

Telefone: (31) 99709-8652

E-mail:  claudius@dynamissocial.org

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1. A proposta apresentada pela Dynamis Social, tem obje�vo de realizar a formação de parte
da nossa equipe que atua na comunidade descrita, para replicar os conhecimentos para as famííias nos
nossos atendidos e comunidade onde atuamos.

3.2. Os treinamentos é formado de ações prá�cas de como as famílias podem ter uma ó�ma
convivência com a tecnologia, aproveitando as suas vantagens e cuidando para que não prejudique o
enfraquecimento dos vnculos familiares e a saúde �sica e psiquica dos indivíduos.
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3.3. A Dynamis apresenta proposta e plano de trabalho para atendimento de 404 famílias, com
a par�cipação de 4 aplicadores e dois assistentes durante um período de 110 dias.

3.4. A proposta ainda inclui a preparação dos encontros, monitoramento das metas e avaliação
dos resultados ob�dos. U�lizaremos também as famílias cadastradas pelo Projeto Tênis Escola, e a
u�lização da equipe treinada da organização, bem como sua estrutura fésica e seu conhecimento do
território.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A Dynamis Social, apresenta proposta para este Edital, pois nos sen�mos conectados com
os obje�vos nos 4 eixos apresentados no Projeto-piloto do Reconecte:

a) Tecnologia, Família e Dignidade Humana;

b) Tecnologia e Saúde �sica;

c) Segurança Digital;

d) Educação, Cultura e Cidadania Digital;

4.2. Como uma organização que trabalha com crianças e adolescentes e educação
complementar, estamos conscientes que precisamos caminhar junto dos responsáveis e procurar trazer
as famílias nesta caminhada, pois se isto não acontece, se torna muito di�cil, consolidar a transformação
que gostaríamos para estes jovens.

4.3. Ao trabalhar em área de grande vulnerabilidade, entendemos melhor a dificuldade de
entendimento entre os pais e filhos, entre padrastos e enteados, conhecemos a vida de famílias
habituadas a não conversar entre si, que vivem em constante violência, que vivem situações
desconfortáveis, sem segurança e oportunidade. Para provocar a mudança neste ambiente precisamos
saber como comunicar, como estabelecer um diálogo, como engaja-los, precisamos fazer isto com
respeito e sem preconceito.

4.4. Diante disto a Dynamis Social acredita que projetos onde estão presentes a educação, a
saúde �sica e psíquica, a cultura e cidadania, são projetos que compar�lham nosso propósito de
formação de adultos saldáveis, que conseguem construir uma vida digna, consequentemente uma
sociedade mais justa e feliz.

5. OBJETIVOS

5.1. Obje�vo Geral: O Obje�vo deste convênio é fortalecer os vínculos familiares, por meio do
uso adequado das novas tecnologias, fornecendo às famílias curso com abordagem prá�ca sobre o tema,
além de abordar aspectos sociais, educacionais, de saúde �sica e psíquica e de segurança ciberné�ca.

5.2. Obje�vos específicos:

a) Fortalecimento dos vínculos familiares, u�lizando as novas tecnologias como aliadas
nesse processo;

b) Maior consciência social sobre o papel da família na promoção do uso das novas
tecnologias de forma inteligente;

c) Promoção de ações de capacitação de pais, jovens e profissionais que atuem na
formação e apoio às famílias a respeito das melhores formas de u�lização das novas
tecnologias e os efeitos do seu mal-uso;

d) Fomento de pesquisas relacionadas ao impacto das novas tecnologias sobre as
relações familiares em âmbito nacional; e

e) Fomento do uso dos recursos tecnológicos sob a ó�ca de uma adequada cidadania
digital, potencializando os efeitos posi�vos das novas tecnologias e minimizando os
nega�vos.

6. METODOLOGIA
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6.1. 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.

6.2. A aplicação ocorrerá no formato presencial e à distância, para atender as várias demandas
da comunidade.

6.3. A Dynamis Social treinará um total de 5 aplicadores e 3 auxiliares para o desenvolvimento
das a�vidades de treinamento das Famílias.

6.4. A Dynamis fornecerá um lanche como forma de incen�vo à par�cipação das famílias que
frequentarem o curso presencial, o atendimento será em duas turmas nos primeiros dosi meses e depois
com 3 turmas presenciais.

6.5. A terceira turma aberta no mês de março será para atender as responsáveis que trabalham
fora da comunidade, o horário será decidido dependendo da demanda das famílias. Também teremos 1
turma EAD, aproveitando nossa estrutura da Plataforma do Google Classroom e Meet, que a organização
u�liza para as a�vidades do Projeto Tênis Escola.

6.6. O Aplicador conduzirá a oficina com uma apos�la e cada família par�cipante, receberá
uma apos�la com exercícios e dinâmicas.

6.7. 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 junto da Gerente de
Projetos da Organização.

6.8. As oficinas deverão iniciar com o mínimo de 20 famílias nas presenciais em janeiro e 15
famílias on-line. 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 404 famílias.

6.9. 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

6.10. Nos finais de cada bloco dos 4 encontros, teremos uma confraternização na quadra de
tênis com lanche e prá�ca de esportes, com o obje�vo de socialização da comunidade e principalmente
aproximação das famílias em eventos presenciais.

7. PLANO DE AÇÃO

ITEM ETAPA (DESCRIÇÃO) META RESPONSÁVEL PRAZO

1 Designar os Coordenadores para início das
Aplicações

03
Coordenadores

Diretora:
Franciola
Campos 
Coord. 01 –
Danielle Costa 
Coord. 02 – Ana
Luiza Braga

Jan/22

2 Divulgar o ACT e o curso EAD "A Família e as
Tecnologias Digitais"

1º Evento
presencial:
sede Dynamis
Pilar 
2º Evento on-
line
plataforma
Meet

Dynamis Social Jan-
Fev/22

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

05 aplicadores
da equipe e 03
auxiliares,
certificados

Dynamis Social Jan-
Fev/22

4 Disponibilizar material Digital atualizado Impressão de Dynamis Social Jan-
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404 apostilas
das famílias 
impressão de 8
apostilas
aplicadores

Fev/22

5

Capacitar os Aplicadores no curso EAD "A Família
e as Tecnologias Digitais" com 5 módulos de
conteúdo sobre a tecnologia relacionada a Família,
Saúde, Educação e Segurança Digital
disponibilizado pela SNF

05 aplicadores
da equipe e 03
auxiliares,
certificados.

Dynamis Social Jan-
Fev/22

6
Aplicar 22 Ciclos de Oficinas Reconecte da
seguinte forma: 
08 ciclos on-line 
14 ciclos presenciais

08 ciclos on-
line 
14 ciclos
presenciais

Dynamis Social Jan-
Jun/22

02 ciclos presenciais 30 famílias Dynamis Social Jan-
Fev/22

01 ciclo On-line 15 famílias Dynamis Social Jan-
Fev/22

02 ciclos presenciais 40 famílias Dynamis Social Fev-
Mar/22

01 ciclo On-line 20 famílias Dynamis Social Fev-
Mar/22

03 ciclos presenciais 60 famílias Dynamis Social Mar-
Abr/22

01 ciclo On-line 15 famílias Dynamis Social Mar-
Abr/22

03 ciclos presenciais 60 famílias Dynamis Social Abr-
Mai/22

01 ciclo On-line 15 famílias Dynamis Social Abr-
Mai/22

03 ciclos presenciais 60 famílias Dynamis Social Mai-
Jun/22

01 ciclo On-line 15 famílias Dynamis Social Mai-
Jun/22

03 ciclos presenciais 59 famílias Dynamis Social Jun/22

01 ciclo On-line 15 famílias Dynamis Social Jun/22

TOTAL - 22 Ciclos 404 famílias Diretora:
Franciola
Campos 

Jan-
Jun/22
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Coord. 01 –
Danielle Costa 
Coord. 02 – Ana
Luiza Braga

7 Monitorar as Aplicações  SNF / Dynamis
Social  

8 Preencher Formulário de Avaliação por Aplicação 22 Relatórios
das Aplicações

SNF / Dynamis
Social

Jan-
Jun/22

9 Gerar Relatório Final das Aplicações
1 Relatório
geral das
Aplicações

Dynamis Social Jan-
Jun/22

8. MONITORAMENTO E INDICADORES

Indicador
Meta

(06 meses)
Como será
medido?

Frequência

Monitoramento

Como será

evidenciado o
resultado?

Nº de
participantes
de cada
evento.

De
capacitação.

Realizar todos treinamentos
previstos presenciais com no
mínimo 70% das famílias
précadastradas por encontro

✓Lista de
presença.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo.

mensal

✓Relatório de
acompanhamento
das famílias.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo

Nível de
satisfação das
famílias com
a habilidade
dos
aplicadores.

Realizar oficinas em duplas com
Aplicadores e assistentes
Treinados, com habilidade para
falar ao nosso público alvo

✓Curriculum
dos Aplicadores

✓Certificado de
conclusão do
Treinamento
obrigatório para
os aplicadores

No final dos 4
encontros

✓Avaliação feita
com as famílias
no final dos 4
encontros

✓Eventuais
depoimentos de
famílias que
quiserem
participar.

Nº de
participantes
de cada
evento. De
capacitação.

Programar a confraternização
após a última aula, na quadra de
tênis, para que todos possam
estar junto praticando um esporte
e ter a sensação se praticar um
esporte em família.

✓Lista de
presença.
Registros
fotográficos e
Vídeo.

No final dos 4
encontros

✓Eventuais
depoimentos de
famílias que
quiserem
participar.

✓Lista de
Presença
✓Registros
fotográficos

9. MARCO LÓGICO

DESCRIÇÃO METAS INDICADORES FONTE DE VERIFICAÇÃO



22/12/2021 11:21 SEI/MDH - 2664085 - Plano de Trabalho

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2922703&infra_sistema… 6/10

IMPACTO Famílias mais conectadas que se preocupem com as referências e valores oferecidas
para os filhos e/ou tutelados.

 

objetivo

Fortalecer os vínculos familiares,
por meio do uso adequado das
novas tecnologias, fornecendo às
famílias curso com abordagem
prática sobre o tema, além de
abordar aspectos sociais,
educacionais, de saúde física e
psíquica e de segurança cibernética.

Capacitar no
mínimo 404
famílias
cadastradas e
atendidas pela
Dynamis Social
no período de 6
meses de 2022.

✓Lista de
presença

✓Relatório da
Assistência
Social

✓Depoimento
dos participantes

✓Registros de
Fotos e Vídeos

✓Lista de
presença

✓Relatório da
Assistência
Social

✓Depoimento
dos participantes

✓ Registros de
Fotos e Vídeos

Resultado
produto

Capacitação dos Pais/Responsáveis
junto a seus filhos sobre a temática,
de forma clara, promovendo o
diálogo entre as partes.

Realizar
oficinas em
duplas com
Aplicadores e
assistentes
Treinados, com
habilidade para
falar ao nosso
público alvo.

✓Nível de
facilidade de
comunicação dos
aplicadores.

✓Domínio do
tema a ser
apresentado

✓Curriculum
dos Aplicadores

✓Certificado de
conclusão do
Treinamento
obrigatório

Demostrar a necessidade da boa
utilização do meio digital, para a
educação e obtenção de
informações, e formas de
estabelecer maior segurança
Cibernética.

Dar exemplos
práticos às
famílias durante
o treinamento
para facilitar a
aprendizado.

✓Acessar alguns
aplicativos
durante o curso.

✓Registros de
fotos e vídeo dos
alunos e pais
realizando as
tarefas.

Estabelecer conexão e equilíbrio
entre a saúde física, com a prática
de esporte e socialização em
Família, e a boa utilização da
tecnologia.

Programar a
confraternização
após a última
aula, na quadra
de tênis, para
que todos
possam estar
junto praticando
um esporte e ter
a sensação se
praticar um
esporte em
família.

✓Lista de
presença da
confraternização.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo

✓Lista de
presença da
confraternização.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo.

Atividade
1

APLICAÇÃO PRÁTICA DAS
OFICINAS RECONECTE
Presencial

Realizar todos
treinamentos
previstos
presenciais com
no mínimo 70%
das famílias
cadastradas por
encontro

✓Lista de
presença.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo.

✓Lista de
presença.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo

Á
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Atividade
2

APLICAÇÃO PRÁTICA DAS
OFICINAS RECONECTE Digital

Realizar todos
treinamentos
previstos
presenciais com
no mínimo 70%
das famílias
cadastradas por
encontro

✓Lista de
presença

✓ Print da Tela
do Meet

✓Lista de
presença

✓Print da Tela
do Meet

Atividade
3 Confraternização de Encerramento

Realizar todos
treinamentos
previstos
presenciais com
no mínimo 70%
das famílias
cadastradas por
encontro

✓Lista de
presença da
confraternização.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo.

✓Lista de
presença da
confraternização.

✓Registros
fotográficos e
Vídeo.

10. PÚBLICO ALVO

10.1. A comunidade é formada por uma população de aproximadamente 16.000 habitantes,
composta de muitas crianças e adolescentes, possui um dos menores Índices de Desenvolvimento
Humano de Belo Horizonte, caracterizada pela baixa escolaridade e alto índice de violência e consumo de
drogas que muitas vezes se inicia na infância, comprometendo o seu desenvolvimento e saúde na fase
adulta. Atendemos mais de 300 jovens (07 a 17 anos) e suas famílias.

10.2. O projeto Tênis Escola vem sendo realizado desde 2008 na comunidade formada pelos
bairros: Pilar, Olhos D’água e Vila São João, no ano de 2021, ao implantar o Tênis Escola durante a
pandemia, �vemos uma vivência muito mais próxima a comunidade que se apresentou ainda mais
vulnerável diante a grande crise de saúde e econômica.

10.3. Neste contexto destacamos que a região é muito carente de programas e projetos que
ajudem o desenvolvimento das crianças e adolescentes como complemento escolar. Em consequência
disto muitos são os jovens que acabam ingressando em movimentos ilegí�mos e criminalidade ainda na
infância. Para o projeto do Reconecte iremos atuar neste mesmo local com crianças de 9 a 14 anos,
iniciaremos do nosso cadastro e abriremos a mais famílias caso, seja necessário e a comunidade
demostre interesse.

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Número da
Etapa Especificação Valor

(R$)
Data de
Início

Data de
Término

Janeiro 2022

Serão treinados 03 Aplicadores e 02 Assistentes,
componentes da Equipe Dynamis Social.
Assistente Social, Gerente de Projetos, Pedagoga e
02 Voluntários que serão assistentes. Serão
fornecidos curso presencial para 35Famílias em 02
turmas nas Instalações de Salas de Aula da
Dynamis Social. 01 Turma com 15 famílias no
formato digital, utilizando a Plataforma do Google
Classroom e MeeT. Será oferecido lanche para os
presenciais e uma cesta de Frutas, Iogurt e Leite
para os on-line. Serão Impressas 50 Apostilas + 03
apostilas dos aplicadores.

R$
5.750,00 10/01/2022 31/01/2022

Fevereiro
2022

Serão mantidos os mesmos Aplicadores: Assistente
Social, Gerente de Projetos, Pedagoga e 02
Voluntários que serão assistentes. Serão fornecidos
curso presencial para 40 Famílias em 02 turmas de
20 famílias nas Instalações de Salas de Aula da

R$
6.080,00

01/02/2022 28/02/2022
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Dynamis Social. 01 Turma com 20 famílias no
formato digital, utilizando a Plataforma do Google
Classroom e MeeT. Será oferecido lanche para os
presenciais e uma cesta de Frutas, Iogurt e Leite
para os on-line. Serão Impressas 60 Apostilas para
as famílias.

Março/2022

Serão treinados mais 01 Aplicador e 01Assistente,
componentes da Equipe Dynamis Social. Serão
fornecidos curso presencial para 78 Famílias em 03
turmas nas Instalações de Salas de Aula da
Dynamis, com 01 aos sábado, para atender os
responsáveis que trabalham fora da comunidade.
01 Turma com 15 famílias no formato digital,
utilizando a Plataforma do Google Classroom e
MeeT. Será oferecido lanche para os presenciais e
uma cesta de frutas, iogurt e leite para os on-line.
Serão Impressas 78 Apostilas + 02 apostilas dos
aplicadores.

R$
7.354,00 01/03/2022 31/03/2022

Abril 2022

Serão mantidos a mesma quantidade de aplicadores
4 e assistentes 2, componentes da Equipe Dynamis
Social. Serão fornecidos curso presencial para 78
Famílias em 03 turmas nas Instalações de Salas de
Aula da Dynamis, com 01 aos sábado, para atender
os responsáveis que trabalham fora da
comunidade. 01 Turma com 15 famílias no formato
digital, utilizando a Plataforma do Google
Classroom e MeeT. Será oferecido lanche para os
presenciais e uma cesta de frutas, iogurt e leite para
os on-line. Serão Impressas 78 Apostilas para as
famílias.

R$
7.354,00  01/04/2022 30/04/2022

Maio 2022

Serão mantidos a mesma quantidade de aplicadores
4 e assistentes 2, componentes da Equipe Dynamis
Social. Serão fornecidos curso presencial para 78
Famílias em 03 turmas nas Instalações de Salas de
Aula da Dynamis, com 01 aos sábado, para atender
os responsáveis que trabalham fora da
comunidade. 01 Turma com 15 famílias no formato
digital, utilizando a Plataforma do Google
Classroom e MeeT. Será oferecido lanche para os
presenciais e uma cesta de frutas, iogurt e leite para
os on-line. Serão Impressas 78 Apostilas para as
famílias.

R$
7.354,00 02/05/2022 31/05/2022

Junho 2022

Serão mantidos os mesmos Aplicadores: Assistente
Social, Gerente de Projetos, Pedagoga e 02
Voluntários que serão assistentes. Serão fornecidos
curso presencial para 60 Famílias em 02 turmas de
20 famílias nas Instalações de Salas de Aula da
Dynamis Social. 01 Turma com 20 famílias no
formato digital, utilizando a Plataforma do Google
Classroom e MeeT. Será oferecido lanche para os
presenciais e uma cesta de Frutas, Iogurt e Leite
para os on-line. Serão Impressas 60 Apostilas para
as famílias.

R$
6.108,00 0 01/06/2022 30/06/2022

12. DETALHAMENTO DOS CUSTOS

TIPO DESPESA DESCRIÇÃO UN. QTDE. Valor Valor Total
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Unitário

SERVIÇO Apostilas Famílias + apostilas
aplicadores Unidade 411 R$ 37,00 R$

15.207,00
SERVIÇO Aplicador e Assistentes Curso 24 R$ 270,00 R$ 6.500,00

SERVIÇO Despesas com compra de lanche
para confraternização Evento 6 R$ 350,00 R$ 2.100,00

SERVIÇO Lanches (presencial) e Cestas de
Frutas Grupo 404 R$ 16,10 R$ 6.504,00

DESPESA
ADMINISTRATIVA

Valor destinado a Dynamis Social
para de Curso 24 R$ 403,71 R$ 9.689,00

TOTAL R$
40.000,00

13. RESULTADOS ESPERADOS

Capacitação dos Pais/Responsáveis junto a seus filhos sobre a temá�ca, de forma clara,
promovendo o diálogo entre as partes.

Demostrar a necessidade da boa u�lização do meio digital, para a educação e obtenção de
informações, e formas de estabelecer maior segurança Ciberné�ca.

Estabelecer conexão e equilíbrio entre a saúde �sica, com a prá�ca de esporte e socialização em
Família, e a boa u�lização da tecnologia.

14. CONCLUSÃO

14.1. Diante o apresentado, nós da equipe da Dynamis acreditamos nesta parceria e que a
execução destes treinamento deve fortalecer os vínculos não só das famílias dos atendidas, mas também
da nossa equipe com a comunidade, a medida que nos aproximamos mais dos pais e responsáveis,
conhecemos ainda mais a comunidade e assim elevamos nossa possibilidade de propor a�vidades
relevantes, que colaborem com a transformação desta região.

14.2. Esperamos colaborar para gerar um IMPACTO, com a execução de mais este projeto, na
comunidade formada pelos bairros, Olhos D´água, Pilar e Vila São João.

14.3. Impacto Esperado: Colaborar para que as famílias mais conectadas e esclarecidas, se
preocupem com as referências e valores oferecidas para os filhos e/ou tutelados.

15. PROPOSIÇÃO

 

Claudius Tenório Pereira

Presidente da Dynamis social

 

16. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

 

Em 10 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Claudius Tenorio Pereira, Usuário Externo, em
20/12/2021, às 17:04, 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
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Nacional da Família, em 21/12/2021, às 10:32, 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 2664085 e o código CRC EAA172A5.

Referência: Processo nº 00135.227112/2021-13 SEI nº 2664085
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