
 

ANEXO II 
 

PROJETO JANELAS PARA O AMANHÃ - DETALHAMENTO FORMAÇÕES  

Buscando contribuir para que a doação de computadores tenha maior impacto social, será 
executado um projeto social de inclusão digital associado ao ensino público, engajando 
professores e alunos no tema empoderamento digital. Nosso objetivo é contribuir na 
formação de professores do ensino fundamental, fortalecendo a diversificação de 
metodologias e didáticas pela utilização da tecnologia, e de estudantes do ensino médio, 
facilitando seu ingresso no mercado de trabalho e a geração de renda através do 
empoderamento digital. 

Para os professores do ensino fundamental serão ofertadas formações online de 12 horas, 
apresentando uma curadoria de ferramentas digitais (vídeos, sites, jogos, entre outros), 
desenvolvendo um co-planejamento de aulas (formação em ferramentas, elaboração de 
sequência didática, elaboração de materiais, assistência na sala de aula, entre outros) e 
executando uma avaliação e sistematização do aprendizado (compartilhamento de 
aprendizagem, processo avaliativo e criação de e-book de práticas). Para os estudantes do 
ensino médio serão ofertadas três trilhas formativas online, cada uma com carga entre 40 e 
52 horas, a serem realizadas no contraturno escolar. Serão formações em ferramentas 
digitais básicas (softwares Microsoft), em desenvolvimento profissional (conhecer 
tecnologias que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional, planejar ações 
de empreendedorismo por meio delas e refletir sobre seu papel na nossa vida e na sociedade) 
e programação (desenvolvimento de competência de lógica de programação e a criação de 
aplicativos funcionais). Adicionalmente, os estudantes participarão ainda de dois hackathons 
virtuais. 

Os resultados esperados serão alcançados essencialmente por dois grupos de ações: i) 
desenvolvimento e execução de formações online e suporte tecnológico de professores do 
ensino fundamental, buscando maior engajamento e aprendizagem dos alunos nesta faixa 
etária; ii) e desenvolvimento e execução de formações online de jovens em tecnologia de 
programação e ferramentas digitais para o mercado de trabalho. Assim, trabalhamos em 
frentes complementares para reduzir a desigualdade no ensino público e engajar alunos do 
ensino médio com o tema empoderamento digital. Adicionalmente serão realizadas 
formações com voluntários das comunidades escolares, buscando a capacitação destes para 
acompanhar e dar suporte aos estudantes que participam das formações de 
empoderamento digital e assim manter as formações destes jovens mesmo após a finalização 
do projeto social.  

A execução desta iniciativa ficará a cargo da Recode (recode.org.br), organização da 
sociedade civil que utiliza a tecnologia como mecanismo de inclusão e empoderamento 
digital de comunidades vulneráveis, contribuindo para a transformação social e estimulando 
empreendimentos, educação e cidadania. A instituição tem 26 anos de experiência, com 
atuação em formações voltadas para a qualificação do ensino público. 


