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2737230 00135.227109/2021-08

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: Departamento de Desafios
Sociais no Âmbito Familiar.

2. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

Responsável

Ins�tuição Proponente: Escola de Pais do Brasil

CNPJ: 62.993.456/0001-57

Endereço: Rua Bar�ra nº 1.094, Bairro de Perdizes - São Paulo/SP

CEP.: 05009-000

Telefone: (11) 3679-7511

E-mail:  epbanapolis@gmail.com

Nome da autoridade competente: José Alberto Wobeto

Número do CPF: 211.092.810-72

RG: 588184871-SSP/SP

Endereço: Rua Adiles Della Gius�na, 319, Apto. 201-B, Bairro Ingleses - Florianópolis - SC

CEP.: 88058-522

Telefone: (48) 99905-5859

E-mail:  jawobeto@gmail.com

3. OBJETO

3.1. Executar 24 aplicações, sendo 96 oficinas e atendendo 18 famílias por aplicação, pelo
período de 8 meses com 1 aplicação por semana. As oficinas serão acompanhada por 2 Aplicadores que
irão conduzir as famílias durante todo o processo de aprendizado. No total, serão atendidas 432 famílias
em 3 cidades do Estado de Goiás, sendo 20 aplicações em Anápolis, 2 aplicações em Goiânia e 2
aplicações em Piracanjuba. O projeto-piloto Reconecte funcionará na modalidade PRESENCIAL.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Valorizar, fortalecer e defender a família;

2.  Conscien�zar os casais para a paternidade e maternidade responsáveis;
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3.  Preparar os pais para o mundo em constante mudança na perspec�va de uma educação integral
do ser humano;

4.  Promover para pais e interessados, círculos de debates presenciais, on-line ou através de
tecnologias de educação à distância, palestras, seminários, habilitando-os ao atendimento da
criança e do adolescente; Assegurar para seus associados, casais e pessoas da comunidade,
capacitação, reciclagem, atualização, treinamento, através dos seguintes eventos: Revisões locais,
regionais, estaduais e nacionais, Seminários, Cursos de aprofundamento e capacitação, Congressos,
além de outras a�vidades educa�vas on-line;

5. Contribuir em ações para proteção integral de crianças e de adolescentes, através da par�cipação
de associados como conselheiros em Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente em diversos municípios do Brasil;

6.  Subsidiar pais e familiares de crianças e adolescentes com informações relevantes para uso
responsável, é�co e seguro da rede mundial de computadores – internet, através da abordagem de
temas sobre o assunto em suas webinars no YouTube;

7. Es�mular o desenvolvimento de comportamentos que preservem a saúde e a segurança pessoal de
usuários de TIC´s, considerando-se os riscos e os danos sociais que podem advir com uso
inadequado e irresponsável de TIC´s, em qualquer tempo, idade e lugar, seja de qual forma for, de
computador ou qualquer disposi�vo móvel;

8. Promover ações para divulgação de boas prá�cas de inclusão digital que contribuem com a
proteção integral de crianças e adolescentes;

9. Atualizar e transmi�r conhecimentos básicos de psicologia e de técnicas pedagógicas que
favoreçam a reformulação de conceitos e a melhoria da convivência entre pais e filhos

5. JUSTIFICATIVA

5.1. A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL - EPB atua na área da educação de pais e filhos e do
relacionamento familiar, base da construção da cidadania, da formação do verdadeiro cidadão e de uma
sociedade mais harmoniosa e solidária. Visa contribuir para aprimorar a formação dos pais, educadores,
cuidadores e demais interessados, ajudando-os a melhor exercerem suas funções educa�vas na família e
na sociedade. Desde sua fundação, a EPB presta serviço voluntário às famílias brasileiras, através da
atuação das suas Seccionais, presentes hoje em 11 Estados da Federação, realizando seu trabalho
educa�vo de forma presencial em parceria com escolas, empresas, associações de classe, centros
comunitários, condomínios, como também por meio virtual, u�lizando a internet, através do YouTube,
Zoom Mee�ng ou plataformas de ensino à distância. A EPB tem como missão ins�tucional: “Ajudar pais,
futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos”.

6. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL

6.1. A estrutura organizacional da EPB encontra-se em sintonia com as demandas da sociedade
por meio da representa�vidade de pessoas que atuam voluntariamente, comprome�das com a
promoção do desenvolvimento das famílias, “célula mater da sociedade” brasileira.

6.2. Assembleia Geral: Órgão supremo da Associação dentro da Lei e do Estatuto, cons�tuída
por todos os associados.

6.3. Conselho Fiscal: Fiscalização da gestão financeira. Composto por 3 membros �tulares e 3
suplentes, eleitos para gestão biênio 2020 - 2022.

6.4. Diretoria Execu�va Nacional: Órgão superior na hierarquia administra�va. Cons�tuída de
1 casal Presidente, 1 casal Vice-Presidente e 8 casais Diretores, eleitos para a gestão biênio 2020 - 2022.

6.5. Órgãos de Assessoramento: Órgãos de cooperação e orientação à Diretoria Execu�va
Nacional, com mandato de 2 anos.

6.6. Conselho Consul�vo: Cons�tuído pelos casais Representantes Nacionais – RN’s, casal
Presidente da Diretoria Execu�va Nacional – DEN, casal Presidente do Conselho de Educadores – CEDUC
e casais ex-Presidentes da Diretoria Execu�va Nacional, em a�vidade. Hoje com 15 casais membros.
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6.7. Conselho de Educadores: Composto de no mínimo 12 membros, e no máximo 30 e do
casal Presidente da Diretoria Execu�va Nacional. Hoje com 21 Conselheiros.

6.8. Representantes Nacionais – RN’s: casais Representantes da EPB em cada Estado e no
Distrito Federal. Hoje são 11 casais RN’s nos Estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

6.9. Dirigentes Regionais – DR’s: as Seccionais de uma determinada Região de um Estado são
representadas por casais Dirigentes Regionais. Hoje são 19 casais e 1 pessoa sozinha DR’s.

6.10. Seccionais: São Associações afiliadas à Escola de Pais do Brasil. Hoje, estão instaladas 46
Seccionais e 7 Núcleos (Seccionais em formação) em 53 cidades de 11 Estados da Federação. As
Seccionais têm personalidade jurídica e estatuto próprios e funcionam com assistência e reconhecimento
expresso da Diretoria Execu�va Nacional.

6.11. Em 21 de novembro de 2020, a EPB elegeu em Assembleia Geral Ordinária a nova Diretoria
Execu�va Nacional, cuja liderança a cargo do Casal Presidente, vem desenvolvendo intenso trabalho de
consolidação de estratégias e controles necessários para a expansão da atuação da associação e ao
enfrentamento dos novos desafios impostos pelos tempos atuais.

6.12. As estratégias têm sido implementadas pela Diretoria Execu�va Nacional com apoio dos
Conselhos Consul�vos e de Educadores e envolvimento dos 633 associados das 46 Seccionais e 7
Núcleos, espalhados por todo Brasil. Durante o ano de 2020 e, em especial após a posse da nova
Diretoria da DEN, foram tomadas medidas para manter, ampliar e fortalecer as boas prá�cas de gestão,
como:

Reformular o site da EPB Nacional;

Criar a Comissão de Comunicação Digital;

Trabalhar conjuntamente com o Conselho de Educadores na elaboração do por�ólio de produtos
da EPB, aproveitando o meio digital para comunicação;

Realizar um trabalho externo, através de empresa especializada num “projeto de posicionamento”,
para entender melhor o público-alvo da EPB;

Ampliar a divulgação de eventos internos da EPB pela DEN;

Fortalecer, através da Diretoria de Integração Nacional, as Seccionais que necessitam de apoio
quanto à captação e formação de novos associados, além de treinamento para u�lização de
plataformas digitais;

Promover, através da Diretoria de Norma�zação e Apoio às Seccionais, a revisão dos conteúdos e
dos formulários de a�vidades das Seccionais, já para o 1º semestre de 2021, passando do meio
�sico para o virtual;

Aperfeiçoar o cadastramento informa�zado atual, pra�cado pela Diretoria Financeira e Patrimonial;

Abranger mais Municípios e a�ngir as pessoas desejosas em par�cipar a�vamente da EPB, através
da Diretoria de Comunicações.

6.13. A liderança e planejamento estratégico das ações é elaborado pela Diretoria Execu�va,
com orientação dos Conselhos Consul�vos e Conselho de Educadores. A avaliação processual das
a�vidades desenvolvidas, bem como os ajustes nos encaminhamentos dos projetos e a�vidades são
realizados periodicamente através de reuniões técnicas on-line.

7. METAS / ETAPAS / RESULTADOS ESPERADOS

7.1. O Projeto-Piloto Reconecte será dirigido para 432 famílias (pais ou responsáveis com filhos
na faixa etária de 9 a 14 anos), na modalidade PRESENCIAL, da região Centro-Oeste do Brasil,
especificamente no estado de Goiás, nas cidades de Anápolis, Goiânia e Piracanjuba, localidades onde a
Escola de Pais do Brasil possui representações. As 24 Aplicações serão realizadas no período de 08 meses
de trabalho, com a par�cipação de 18 famílias por Aplicação, seguindo a seguinte distribuição por
cidades:
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Anápolis: 20 Aplicações

Goiânia: 02 Aplicações

Piracanjuba: 02 Aplicações

7.2. As famílias serão recrutadas nas escolas públicas dos municípios escolhidos, locais onde
costumeiramente a Escola de Pais do Brasil já realiza seus Círculos de Debates com os pais de alunos e já
possui parcerias estabelecidas. As aplicações das oficinas, no formato presencial, serão realizadas em
salas de aulas disponibilizadas pelas escolas parceiras.

7.3. A periodicidade proposta pela Escola de Pais do Brasil será realizar as oficinas uma vez por
semana, de maneira que no decurso de 1 mês se complete uma Aplicação, que serão conduzidas por 2
Aplicadores, como forma de garan�r a par�cipação plena e inclusão de todos nas a�vidades.

7.4. Esta metodologia de encontros semanais permi�rá que as famílias par�cipantes assimilem
o conteúdo de cada oficina e o coloque em prá�ca imediatamente, ou seja, o aprendizado em ação. Além
disso, os par�cipantes serão es�mulados a mul�plicar o que aprenderam e compar�lhar os novos
conhecimentos com amigos e familiares. Na semana subsequente, o Aplicador fará uma breve retomada
do assunto anterior antes de introduzir os conteúdos de nova oficina e assim, sucessivamente.

7.5. Os espaços previstos para as oficinas possuem capacidade de comportar até 50 pessoas,
garan�ndo-se assim a realização das dinâmicas de fortalecimento de vínculos previstos nos conteúdos a
serem desenvolvidos, resguardando-se os cuidados sanitários necessários no atual contexto de pandemia
por COVID-19, mantendo-se o distanciamento �sico das pessoas, visando a prevenção, controle e
mi�gação da transmissão do vírus, assegurando assim proteção à vida de todos par�cipantes.

7.6. A todos, par�cipantes e Aplicadores, será oferecido um lanche no final da cada oficina, que
proporcionará momentos de maior integração e trocas entre as famílias.

7.7. A Escola de Pais do Brasil disponibilizará 14 pessoas dentre seus associados das cidades
par�cipantes do Projeto-Piloto Reconecte (Anápolis, Goiânia e Piracanjuba), para a formação como
Aplicadores e disponíveis para par�cipação no curso EaD/40h de capacitação. Com a opção de u�lização
de 2 Aplicadores por oficina, o valor da bolsa de R$ 500,00 será dividido entre eles.

8. DETALHAMENTO DOS CUSTOS

DESEMBOLSO PARA OSC R$
40.000,00

Bolsa para 14 APLICADORES R$
12.000,00

Apostilas da Família - (450 unidades impressas) R$ 12.870,00
Apostilas do Aplicador - (14 unidades cópias) R$ 400,00
Lanches - (24 aplicações x 4 oficinas: 96 oficinas) R$ 13.440,00
Diárias - (1 e meia) R$ 240,00
Confecção Banners Reconecte 1,20 x 0,80m -  (3
unidades) R$ 195,00

Impressão de fichas de inscrição para os
participantes - (500 unidades) R$ 100,00

Impressão de crachás de identificação para os
participantes - (1.000 unidades) R$ 270,00

Bexigas para uso em dinâmicas de grupo - (250
unidades) R$ 105,00

Palitos de bambu para uso em dinâmicas - (250
unidades) R$ 81,00

Pinceis atômicos azul - (24 unidades) R$ 115,00
Lápis preto escolas - (432 unidades) R$ 164,00
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Papel sulfite para rascunho em dinâmicas de grupo
(500 folhas)

R$ 20,00

Total da aplicação 12 meses R$ 40.000,00
 

MÊS ANO VINCULAÇÃO COM ETAPAS DESEMBOLSO

Fevereiro 2022 Apostilas Família + Apostilas
Aplicador R$ 6.835,00

Março 2022 Apostilas Famílias + Despesas R$ 7.725,00
Abril 2022 Bolsa Aplicadores + Lanches R$ 4.240,00
Maio 2022 Bolsas Aplicadores + Lanches R$ 6.360,00
Junho 2022 Bolsas Aplicadores + Lanches R$ 4.240,00
Agosto 2022 Bolsas Aplicadores + Lanches R$ 4.240,00
Setembro 2022 Bolsas Aplicadores + Lanches R$ 6.360,00
TOTAL   R$ 40.000,00

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

9.1. O processo de avaliação dos resultados do Projeto-Piloto Reconecte acontecerá durante
todo processo de execução das a�vidades e será cons�tuído dos seguintes Indicadores de Controle e
Desempenho:

1)Preenchimento de formulário de inscrição para os par�cipantes das Aplicações de cada mês;

2) Uso de crachás, como recurso de fácil iden�ficação e aproximação dos par�cipantes;

3) Controle de frequência dos par�cipantes em cada oficina;

4) Registro fotográfico das oficinas;

5) Encerramento da cada oficina com um “Convite à Ação”, composto de algumas perguntas reflexivas
sobre o assunto estudado, com es�mulo para o debate em casa e o compar�lhamento com familiares e
amigos;

6) Preenchimento de formulário de avaliação pelos par�cipantes, ao final da Aplicação, na úl�ma oficina,
com perguntas obje�vas sobre o conteúdo, atuação do Aplicador, local, materiais e dinâmicas
apresentadas, bem como perguntas subje�vas para avaliação da Aplicação como um todo;

7) Análise quan�ta�va e qualita�va dos resultados de cada Aplicação, para percepção dos pontos
posi�vos e oportunidades de melhorias para as Aplicações subsequentes;

8) Relatório descri�vo das a�vidades realizadas, ao final das Aplicações em cada cidade atendida; 9)
Elaboração de relatório final, com compilação dos dados e resultados alcançados em todas 24 Aplicações.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar às 432 famílias par�cipantes do Projeto-Piloto Reconecte acesso à informações e
prá�cas saudáveis relacionadas ao uso da tecnologia em família; 

Pessoas (responsáveis e filhos) capazes de u�lizar as tecnologias de informação e comunicação de
modo responsável e seguro, principalmente, pautados no diálogo familiar, evitando-se assim a
deterioração das relações humanas na família, causadas pelo uso excessivo da tecnologia;

Pais/responsáveis conscientes de que o acesso dos filhos à tecnologia tem que preceder uma
educação prévia, evitando-se que crianças e adolescentes, ainda imaturos, tornem-se dependentes
digitais, o que poderá afetar de maneira prejudicial sua evolução;

Mo�var os par�cipantes a deixarem de lado seus disposi�vos tecnológicos em determinados
períodos de tempo e realizarem a�vidades de convívio social, sobretudo no âmbito familiar, como
esportes, visita a praças, parques e passeios em geral;
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Maior prevenção aos acidentes de trânsito pelos par�cipantes, através da consciência dos riscos e
perigos ocasionados pelo uso de aparelhos tecnológicos ao dirigir; ✓  Evitar o uso excessivo de
tecnologia em jogos perigosos e viciantes, principalmente entre crianças e adolescentes;

Conscien�zação dos par�cipantes sobre os perigos relacionados ao uso da internet, como roubo de
dados, pedofilia, pornografia e os desafios perigosos, municiando-os de informações seguras para
uma maior prevenção;

Crianças e adolescentes conscientes e capazes para o uso adequado da tecnologia, evitando-se a
exposição inocente a situações inadequadas na internet.

 

11. PROPOSIÇÃO

 

José Alberto Wobeto

Presidente da Escola de Pais do Brasil

 

12. APROVAÇÃO

 
Angela Vidal Gandra da Silva Mar�ns

Secretária Nacional da Família

 

Em 26 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Alberto Wobeto, Usuário Externo, em 14/02/2022,
às 13:58, 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 17/02/2022, às 11:37, 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 2737230 e o código CRC 2209512A.
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