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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Empreender para a Vida  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/12/2021 a 30/07/2022 

INÍCIO: 31/12/2021 TÉRMINO: 30/07/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Promover o empreendedorismo, que visa desenvolver a autonomia, resgatar a autoestima e 

despertar propósitos em adolescentes que estejam em instituição de acolhimento. Para isso, o 

projeto criou a trilha de aprendizado empreendedor, por meio de realização de oficinas, na qual 

são desenvolvidas competências estratégicas por meio de uma metodologia pedagógica 

gamificada e baseada em projetos com métodos de tecnologias ativas (robótica) dentro do 

conceito Laboratório Maker. 

JUSTIFICATIVA:  

 

A infância e a adolescência são marcos fundamentais na construção de valores e habilidades, o 

que exige um olhar cuidadoso por parte de toda sociedade. Esses marcos, quando não garantidos 

pelas instituições responsáveis (ESTADO, FAMÍLIA, ESCOLA) em suas esferas de segurança e 

proteção, promovem cidadãos não habilitados ao convívio social. 

 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS em seu Artigo III garante que: “Todo ser 

humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Assim como a Constituição Federal 

em seu Art. 1.º(...) A constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político.  

Comprometidos com essa visão, lançamos mão de uma metodologia Empreendedora com 

ferramentas que favorecem a construção individual e coletiva de competências, que se fazem 

fundamentais em um mundo globalizado e plural, no qual as diversas linguagens são apreendidas 

de forma inovadora e crítica.  

Quando analisamos o ensino/aprendizado como um elemento constitutivo das dinâmicas de uma 

casa de acolhimento, percebemos que a questão levantada se torna ainda mais relevante. 

Independente da faixa etária, indivíduos nessa situação tendem a valorizar conhecimentos de 



 

 

praticidade imediata, pois, perspectivas de longo prazo costumam estar profundamente 

prejudicadas. Esse é um efeito colateral das vivências de indivíduos em condição de 

vulnerabilidade, abandono e sobre pressão de conflitos judiciais.  

Por isso se torna viável a aplicação da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) neste projeto a 

ABP é um modelo de ensino/aprendizagem que busca dar significado àquilo que está sendo 

aprendido/ensinado, ligando o mundo do trabalho, os problemas cotidianos e o dia a dia dos 

estudantes ao ensino 

Fredricka L. Stoller (2005, p. 10-13) é constantemente citado em artigos e textos acadêmicos 

quanto ao perspicaz conceito que teceu para a Aprendizagem Baseada em Projetos (também 

conhecida como Pedagogia dos Projetos, doravante ABP). Para ele esse modelo educacional tem 

como características gerais: a) aprendizagem de conteúdo através da linguagem; b) um sistema 

de ensino centrado no estudante (em que o professor oferece suporte e orientação) e que 

garante autonomia para o aluno; c) valores cooperativos ao invés de competitivos; d) integração 

autêntica de habilidades (ao simular situações problema da vida cotidiana); e) foco no produto e 

no processo; f) construção de um produto final com potencial motivador, empoderador e 

desafiador que otimiza as capacidades linguísticas e cognitivas dos estudantes; g) processo que 

demonstre a responsabilidade que o aluno tem quanto ao próprio aprendizado; h) e reflexão 

sobre o processo e sobre os produtos gerados (KE, 2010, p. 100; MIKULEC; MILLER, 2011, p. 81; 

NOOM-URA, 2013, p. 2; THAKUR, p. 3) 

 

Tendo em vista o exposto, e entendendo que as variáveis quanto ao público-alvo deste projeto 

incluem padrões de renda, classe, questões psicossociais, raça e escolaridade, propomos um 

projeto para responder a pergunta: Como fazer os jovens que estão abrigados nas instituições de 

acolhimento entenderem o que é EMPREENDER? (entendido aqui como garantia de 

protagonismo da sua própria história e como ferramenta de solução para as problemáticas do 

seu cotidiano 

 

O desafio, então, é transformar a mentalidade de jovens que estão nessa condição. Até então, 

durante toda a sua vida escolar (para aqueles que tiveram vivência em escolas regulares), ele foi 

preparado para ser força produtiva na cadeia de trabalho, o que é fruto de anos como agente 

passivo em doutrinas de ensino que datam da primeira era industrial, e de uma das necessidades 

mais imediatas daquela época: gerar força de trabalho. Este projeto busca transformar o 

potencial desses jovens de força puramente laboral em força inovativa. 

 

Como aspectos positivos que constituem oportunidade para o desenvolvimento do projeto 

podemos destacar: Alto desenvolvimento do Capital Humano presente nos abrigos; Pioneirismo 

do Distrito Federal (DF) sobre o modelo de inovação na educação de jovens em situação de 

acolhimento; Criação de novas oportunidades de renda; Potencial desenvolvimento de 

autoestima para os participantes do projeto.  

 

O projeto Empreender para a Vida é uma iniciativa conjunta entre a AJE-DF e a Vara da Infância e 

juventude do Distrito Federal (VIJ-DF), preparando essas crianças e adolescentes para a vida e os 

empoderando para serem agentes ativos em seu meio, indivíduos que estão prontos para pensar 



 

 

em soluções para dificuldades a sua volta. Os kits de robóticas com as bancadas serão doados ao 

Abrigo participante no final do Projeto.  Modelo de Termo de Compromisso que será utilizado 

para a instituição assinar:  

 

TERMO DE COMPROMISSO E RECEBIMENTO 

 

 Eu, __________________________, abaixo assinado (a), portador da cédula de identidade ___________ 
e inscrito (a) no CPF sob nº ______________, responsável pelo estabelecimento __________________, 
inscrito no CNPJ sob o nº ______________ estou ciente que os Kits Robótica adquiridos e utilizados 
no projeto Empreender para Vida que será executado nesta__________________________, localizado 
____________________ CEP, ___________serão doados para esta instituição após o encerramento do 
projeto para dar continuidade as ações e que está proibido a venda ou doação dos mesmos.  

 

E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e jurídicos 
efeitos. 

 

Brasília DF, ___ de dezembro de 2021 

Assinatura  

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

[DETALHAR AS AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA] 

Pré Produção  

 Contratação de Equipe de Produção;  

 Contratação de Equipe de Divulgação do Projeto; 

 Visita às instituições e mobilização e sensibilização do público-alvo; 

 Contratação dos Instrutores;  

 Inscrições dos participantes das atividades (30 adolescentes). 

 Produção: 

 Desenvolvimento da identidade visual e divulgação do projeto; 

 

Produção: Realização das capacitações, cursos e oficinas: 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 

Sensibilização Mês 1  

Oficinas  

Realização de Oficinas DISC de 

Avaliação do Perfil dos 

Adolescentes e Mães-Sociais 

visando aumentar o 

autoconhecimento 

4h 

Workshop  

Realização de Workshop de 

Comportamento 

Empreendedor para provocar 

mudança de comportamento 

4h 



 

 

Objetivo: Proporcionar aos adolescentes e mães-sociais um maior nível de autoconhecimento 

conhecendo melhor a si mesmo e ao outro, proporcionando a melhoria na comunicação, o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor criando um contexto favorável à realização 

do Projeto 

Metodologia: Avaliação de Perfil (DISC) e 10 Comportamentos do Empreendedor (Empretec) 

Ferramentas: Notebook, Datashow e Dinâmica de Grupo com mediação. 

 

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 

Desenvolvimento 

de Competências 

Mês 2 

(2 atividades 

por semana) 

 

Oficinas Oficinas de Robótica   32h 

 

Objetivo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio 

lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios. 

Metodologia: Maker Space e Gamificação 

Ferramentas: Kits de Robótica 

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 

Desenvolvimento 

de Competências 

Mês 3 

(2 atividades 

por semana) 

 

Oficinas Oficinas de Robótica   32h 

 

Objetivo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio 

lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios. 

Metodologia: Maker Space e Gamificação 

Ferramentas: Kits de Robótica 

 

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 

Desenvolvimento 

de Competências 

Mês 4 

(2 atividades 

por semana) 

 

Oficinas Oficinas de Robótica   32h 

 

Objetivo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio 

lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios. 

Metodologia: Maker Space e Gamificação 

Ferramentas: Kits de Robótica 

 

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 



 

 

Desenvolvimento 

de Competências 

Mês 5 

(2 atividades 

por semana) 

 

Oficinas Oficinas de Robótica   32h 

 

Objetivo: Desenvolver competências de trabalho em grupo, soluções de problemas e raciocínio 

lógico, por meio de montagem de robôs para resolução de desafios. 

Metodologia: Maker Space e Gamificação 

Ferramentas: Kits de Robótica 

 

 

Eixo Período Tipo Atividade Descrição Carga Horária 

Desenvolvimento 

de Competências 

Mês 6 

(2 atividades 

por semana) 

 

Oficinas 
Campeonato de 

Robótica e Premiação   
32h 

 

Objetivo: Reconhecer o desempenho dos adolescentes durante o projeto e criar um ambiente de 

campeonato para celebrar ressaltando a superação e o processo de ensino aprendizagem. 

Metodologia: Maker Space e Gamificação 

Ferramentas: Kits de Robótica 

 

 Serão disponibilizadas 30 vagas para o público de jovens da casa de acolhimento. 

Consideramos que terá um indice de 20% de evasão. Tendo 26 alunos certificados ao final do 
curso.  

 

PLANO DE AULA 

Tópico: 
Oficinas DISC de Avaliação do Perfil dos Adolescentes e Mães-

Sociais  

Carga Horária 4h 

        

Objetivo:        

Utilização da Metologia DISC® para auto-avaliação visando aumentar o autoconhecimento e 
proporcionar reflexão sobre superação de desafios 

        

Ementa:        

- A importância do autoconhecimento; 
- Conhecer a sí mesmo para entender o outro; 
- Empatia nas relações pessoais; 
- Vida em comunidade; 
- Avaliação DISC ® 

 

PLANO DE AULA 



 

 

Tópico:  Workshop de Comportamento Empreendedor 

Carga Horária 4h 

        

Objetivo:        

Promover a reflexão sobre a importância do desenvolvimento do Comportamento Empreendedor, 
visando provocar mudança de comportamento e aumento do autoestima e auto realização 

        

Ementa:        

- Bases do empreendedorismo.  
- Competências do empreendedor.  
- Comportamento empreendedor.  
- Técnicas à identificação e à avaliação de oportunidade.  
- Criatividade empreendedora 

 

PLANO DE AULA 

Tópico: 
Oficinas de Robótica:   Meu primeiro Robô, Conceitos Básicos 

de Robótica e Programação 

Carga Horária 64h 

        

Objetivo:        

Promover a iniciação à robótica e permitir desenvolver aprendizagens relacionadas com a 
criatividade, a imaginação, a orientação espacial, as noções de lateralidade, o pensamento 
lógico-matemático, as sequências, as narrativas, o desenvolvimento da linguagem e outras 
formas de expressão do pensamento  

        

Ementa:        

- Leis da Robótica; 
- Conceito de Comando, Controle e Programação; 
- Montagem Guiada de Robôs 

 

PLANO DE AULA 

Tópico: 
Conceitos Básicos de Mecânica, Elétrica, Eletrônica e 

Programação aplicados à Robótica - Desafios 

Carga Horária 64h 

        

Objetivo:        

Conhecer os conceitos básicos de mecânica, elétrica, eletrônica e programação envolvidos na 
robótica, correlacionando com exemplos do dia a dia e promover   montagens de projetos que 
envolvem mecânica, elétrica e programação em bloco 

        



 

 

Ementa:        

- Mecânica Básica; 
- Elétrica Básica; 
- Eletrônica Básica; 
- Programação Básica aplicada à robótica. 

PLANO DE AULA 

Tópico: 
Campeonato de Robótica e Premiação: Simulação de um 

torneio de competição de robótica com missões e desafios. 

Carga Horária 32h 

        

Objetivo:        

A superação de desafios e o trabalho cooperativo serão intensamente trabalhados com o Kit de 
Robótica. Serão demonstrados como são competições de robótica nacionais e internacionais e 
como podem participar. Será realizado simulações de competições com contagem de tempo 
para montagem e cumprimento de desafios, avaliação e premiação no final. 

        

Ementa:        

- Planejamento para Competições; 
- Organização e Preparação de Projetos de Robôs; 
- Trabalho em Equipe; 

 

Cronograma das Atividades 

 

 



 

 

                                  

 
Mês Eixo Atividade Tipo JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

 

 
        S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

 

 

1 Sensibilização 

Oficinas DISC de 
Avaliação do Perfil dos 
Adolescentes e Mães-

Sociais  

Oficina     
4
h 

                  

                                 

 

1 Sensibilização 
 Workshop de 

Comportamento 
Empreendedor  

Workshop     
  

4
h 

                                                

 

 

2 
Desenvolvime

nto de 
Competências 

Oficinas de Robótica:   
Meu primeiro Robô, 
Conceitos Básicos de 

Robótica e 
Programação 

Oficina         
8
h 

8
h 

8
h 

8
h 

                                        

 

 

3 
Desenvolvime

nto de 
Competências 

Oficinas de Robótica: 
Meu primeiro Robô, 
Conceitos Básicos de 

Robótica e 
Programação 

Oficina         

        

8
h 

8
h 

8
h 

8
h 

                                

 

  

 

4 
Desenvolvime

nto de 
Competências 

Oficinas de Robótica: 
Conceitos Básicos de 
Mecânica, Elétrica, 

Eletrônica e 
Programação aplicados 

à Robória - Desafios 

Oficina                         
8
h 

8
h 

8
h 

8
h 

                        

 

 

5 
Desenvolvime

nto de 
Competências 

Oficinas de Robótica:  
Conceitos Básicos de 
Mecânica, Elétrica, 

Eletrônica e 
Programação aplicados 

à Robória - Desafios   

Oficina                                 
8
h 

8
h 

8
h 

8
h 

                

 

 

6 
Desenvolvime

nto de 
Competências 

Campeonato de 
Robótica e Premiação: 

Simulação de um 
torneio de competição 

de robótica com 
missões e desafios. 

Oficina                                         
8
h 

8
h 

8
h 

8
h 

        

 

 

7 
Prestação de 

Contas 

Elaboração do 
Relatório Final e 

Prestação de Contas do 
Projeto 

Administrat
ivo 

                                                X X X X 

 
                                  

 



 

 

 



 

 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivo Geral  

Promover o Empreendedorismo, por meio do modelo de escola de formação empreendedora, 

como ferramenta de inclusão social e no mercado de trabalho para jovens em staccato de 

medidas protetivas. 

Objetivos Específicos: 

1. Criação, execução e validação de uma metodologia de ensino que visa desenvolver 

habilidade e comportamento empreendedor por meio da construção de competências para 

crianças e adolescentes em medidas protetivas. 

1.1 Empreender deve ser entendido em seu sentido amplo, sendo a qualidade daquele que 

transforma, inova e é agente ativo do seu meio. 

1.2 O engajamento dos jovens deve resgatar a autopercepção, a identidade, a autonomia, a 

autoestima e construir relações de mutualidade através da integração/participação. 

1.3 Criação de processo de ensino, baseado na metodologia proposta, que possa ser 

replicado e operacionalizado em qualquer instituição de acolhimento. 

1.4 A abordagem pedagógica deve estar embasada na construção de projetos (Abordagem 

Baseada em Projetos - ABP). 

1.5 Todos os processos de Ensino e aprendizagem devem estar em conformidade com 

metodologias ativas. 

Resultado Esperados: 

1. Geração de emprego e renda para as comunidades locais onde o projeto será viabilizado;  

2.  Integração e aumento da efetividade das Iniciativas de inclusão social e no mercado de 
trabalho de projetos e iniciativas de apoio aos jovens;  

3.  Promoção de competências empreendedoras nos jovens;  

4.  Promover a qualidade de vida por meio da autonomia e liberdade dos jovens que saiam 
do sistema de proteção (Rede de atendimento à infância);  

5.  Benefícios indiretos junto ao núcleo familiar.  

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

O público alvo do projeto são 30 adolescentes em situação de medidas protetivas, com idade entre 

15 e 18 anos, a sua maioria com educação de nível fundamental oriundo de famílias de baixa renda 

e em situação de vulnerabilidade constatada pelos órgãos de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente no Distrito Federal. 

 

Os adolescentes estão acolhidos no Lar de São Jose, localizado no endereço: St. M Norte QNM 32 

- Taguatinga, Brasília - DF, 72146-033. 

 

CONTRAPARTIDA: 

[ X] NÃO SE APLICA  



 

 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação de Equipe de Produção  31/12/2021 30/06/2022 

Contratação de Equipe de Divulgação do Projeto  31/12/2021 30/06/2022 

Desenvolvimento da Identidade visual e divulgação do projeto 31/12/2021 03/01/2022 

Visita às instituições e mobilização e sensibilização do público-

alvo 03/01/2022 30/01/2022 

Seleção dos Participantes  15/01/2022 30/01/2022 

Contratação dos Instrutores das oficinas e cursos  15/01/2022 30/1/2022 

Realização das oficinas e cursos de Capacitação  01/02/2022 30/06/2022 

Emissão de relatórios  01/07/2022 30/07/2022 
 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Primeira reunião de equipe: Direção de Produção, Coordenador 

de 

Comunicação, Gestão Administrativo-Financeira, entre outros. 
31/12/2021 30/12/2021 

Visitas técnicas no abrigo para avaliação e pesquisa de 

satisfação 03/01/2022 30/01/2022 

Reuniões com mentores, consultores e palestrantes convidados. 10/01/2022 10/01/2022 

Segunda reunião de equipe: Direção de Produção, Coordenador 

de Comunicação, Gestão Administrativo-Financeira, entre 

outros. 
25/01/2022 25/01/2022 

Etapa de produção das atividades previstas no objeto do projeto 15/01/2022 30/07/2022 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Item Valor Mês 

Recursos Humanos Especializados  R$ 32.000,00 Dezembro 

Comunicação Divulgação  R$ 8.026,00 Dezembro 

Oficinas  R$ 46.490,00 Dezembro 
 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Empreender para a Vida - Bora Jogar 

Meta 1 Rh Especializado  

Ite

m  

Função  Referência de Preço  Unidade  Qtd V. Unitário  V. Total  

1.1 Coordenador 

administrativo-financeira: 

Profissional responsável pela 

elaboração das planilhas 

orçamentárias-financeiras, 

pelo monitoramento da 

execução do plano de 

trabalho, pela formulação 

dos contratos, pelos 

pagamentos dos prestadores 

de serviços e 

fornecedores; e pela 

prestação de contas do 

projeto. 

 Tabela na FGV (Mão-

de-obra - 42). 

Mês 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

1.2 Assistente Social: 

Profissional responsável pela 

prestação de serviços de 

assistência social e 

acompanhamento dos 

resultados e impactos nos 

adolescentes e mães-sociais 

Salic Net, cotação de 

item orçamentário 

pro produto – preço 

médio 

Produto: Curso / 

Oficina / Estágio 

Item Orçamentário: 

Gestor de Redes 

Sociais  

Unidade: Serviços 

 Estado: DF Município: 

Brasília  

http://sistemas.cultur

a.gov.br/comparar/sal

icnet 

/salicnet.php 

Mês 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

1.3 Coordenador de Produção: 

Profissional responsável pela 

Coordenador geral do 

projeto (elaboração de plano 

de trabalho; planejamento e 

supervisão de todas as 

etapas de pré-produção, 

produção e pós- produção; 

 Tabela na FGV (Mão-

de-obra - 44). 

Mês 4 R$ 3.500,00 R$ 14.000,00 



 

 

Coordenador das ações e 

atividades de todos os 

profissionais contratados; 

etc.). 

1.4 Assistente de Produção: 

Profissional responsável pelo 

fornecimento de suporte 

técnico e de apoio às 

atividades de capacitação a 

fim de garantir a 

conformidade da agenda de 

tarefas para a realização de 

cada evento do projeto. 

Tabela FGV (Mão de 

Obra 22) 

Mês 4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

TOTAL DA META 1         R$ 32.000,00 

Meta 2 Comunicação  

2.1 Assessor de imprensa: 

Profissional responsável pela 

execução do plano de 

divulgação do projeto junto 

aos meios de comunicação, 

pela elaboração de releases, 

pelo atendimento dos 

jornalistas e pelo 

agendamento de 

entrevistas. 

Tabela na FGV (Mão-

de-obra - 6). 

Mês 4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

2.2 Gestor de Redes Sociais: 

Responsável pela divulgação 

do projeto e alimentação 

das redes sociais  

Salic Net, cotação de 

item orçamentário 

pro produto – preço 

médio 

Produto: 

Festival/Mostra  

Item Orçamentário: 

Gestor de Redes 

Sociais  

Unidade: Serviços 

 Estado: DF Município: 

Brasília  

http://sistemas.cultur

a.gov.br/comparar/sal

icnet 

/salicnet.php 

Serviço 1 R$ 3.426,00 R$ 3.426,00 



 

 

2.3 Impulsionamento I Redes 

Sociais: Serviço de 

impulsionamento pago para 

posts realizados no 

Facebook.O serviço de 

impulsionamento pago é 

realizado para a publicação 

de posts em Redes Sociais 

(Facebook e Instagram). 

Trata-se de um produto em 

que o contratante 

disponibiliza valor de teto 

para a ação de divulgação 

paga, atingindo determinado 

número de pessoas. 

  

Serviço 6 R$ 100,00 R$ 600,00 

TOTAL DA META 2 R$ 8.026,00 

Meta 3 Oficinas  

3.1 Instrutores das Oficinas: 

Contratação de instrutores 

para ministrar as oficinas de 

robótica em regime de hora-

aula 

  

Hora/Aula  160 R$ 50,00 R$ 8.000,00 

  Kits de Robótica: Kits de 

robótica para realização das 

oficinas dentro do contexto 

de metologias ativas 

(modelix robotics) que serão 

doados ao Abrigo no final do 

projeto. 

 

Componentes mecânicos: 

40 plataformas metálicas e 

de plástico em diversos 

modelos e tamanhos. 

95 cantoneiras, conectores e 

mancais metálicos de 

diversos tamanhos. 

60 barras metálicas e de 

plástico em diferentes 

modelos e tamanhos. 

15 vigas 3D de plástico em 

diferentes tamanhos. 

10 engrenagens de 3 (três) 

tamanhos diferentes. 

Orçamento  

Kits 6 R$ 5.985,00 R$ 35.910,00 



 

 

10 polias de 3 (três) 

tamanhos diferentes. 

6 correias compatíveis com 

as polias, para fazer roda. 

2 rodas completas 

compatíveis com eixos. 

15 eixos de perfil quadrado e 

redondo de tamanhos 

variados. 

210 fixadores e parafusos de 

diversos tamanhos. 

10 hélices, cremalheiras e 

elásticos. 

1 Chave de boca de 7mm e 1 

chave Philips compatível 

1 microcontrolador; 

 

Componentes eletrônicos: 

 

2 (dois) motores de corrente 

contínua (DC) 5V. 

2 (dois) motores de giro com 

polia. 

1 (um) servo motor. 

3 (três) leds de cores 

variadas. 

1 (um) bip (sonorizador). 

1 (um) imã. 

1 (um) sensor de imã. 

1 (um) sensor de obstáculo 

infravermelho. 

1 (um) sensor de 

temperatura. 

1 (um) sensor de luz. 

2 (dois) sensores de toque. 

1 (um) display LCD com 2 

(duas) linha e 16 (dezesseis) 

caracteres com ajuste  

de brilho 

1 (um) módulo bluetooth. 

1 (um) sensor ultrassônico 

1 (um) cabo USB 

 

Componentes eletrônicos 

sem programação: 

1 (um) fonte de alimentação. 



 

 

1 (um) joystick com 8 

botões. 

1 (um) interruptor. 

1 (um) interruptor com 

alimentação, acionador 

simples. 

1 (um) ponte H para 

reversão do motor. 

6 (seis) circuitos lógicos 

diversos que dão movimento 

aos projetos sem  

programação. 

1 (um) controlador lógico 

com 4 reles. 

Diversos cabos conectores. 

 

OBS: as peças não são 

vendidas separadamente, 

um descritivo encontra-se 

anexo a este plano de 

trabalho. 

3.2 Apostilas Didáticas com 

projetos para montagem 

robótica para realização das 

oficinas dentro do contexto 

de metologias ativas (maker 

space) que serão doados ao 

Abrigo no final do projeto. 

 

Obs.: As apostilas serão 

adquiridas prontas e 

acompanham o kit de 

robótica conforme anexo a 

este Plano de Trabalho. 

Orçamento  

Kits 30 R$ 86,00 R$ 2.580,00 

TOTAL META 3 R$ 46.490,00 

TOTAL GERAL  R$ 86.516,00 
 

 

ANEXOS 

[X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 



 

 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO  

Item Justificativa 
Formato / 

Suporte 
Quant. / 

Período 

Veículo / 

Circulação 

Valor 

 

 

Assessor de 

imprensa 

Execução do plano de divulgação 

do projeto junto aos meios de 

comunicação, pela elaboração 

de releases, pelo atendimento 

dos jornalistas e pelo 

agendamento de 

entrevistas. 

 

 

1 profissional 

 

 

4 meses 

 

Diversos meios 

de comunicação 

 

 

R$ 4.000,00 

 

Gestão de 

Redes 

Sociais 

Responsável pela divulgação do 

projeto e alimentação das redes 

sociais 

 

1 profissional 

 

serviço 

 

Virtual 

 

R$ 3.426,00 

 

 

Impulsiona

mento I 

Redes 

Sociais 

Impulsionamento pago para 

posts realizados no Facebook. 

Tipo de produto em que o 

contratante disponibiliza valor 

de teto para a ação de divulgação 

paga, atingindo raio x nº de 

pessoas, de acordo com valor 

por ele estipulados. 

 

 

Compra de 

mídia 

 

 

06 

impulsiona

mentos 

 

 

 

Virtual 

 

 

 

R$ 600,00 

TOTAL  R$ 8.026,00 

 

 

Um plano de comunicação sucinto e direcionado, sem produção de mídias impressas, por serem poluentes e 

não possibilitarem mensuração de retorno de mídia. Intenta-se gerar a visibilidade do projeto principalmente 

por meio de redes sociais. Serão criados perfis em sites de relacionamento consagrados no ambiente virtual, 

como Facebook, e mídias sociais, gerando grande visibilidade a temática proposta no projeto. Será instalado 

banner de divulgação de termo de fomento na casa de acolhimento que será executado o projeto e na sede 

da proponente. Todas as peças produzidas serão submetidas a esta secretaria para autorização.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

O Kit didático de robótica educacional foi desenvolvido visando a aplicação de novas técnicas, conceitos, 

capacidade inovadora e empreendedora através da multidisciplinaridade. Formado por 540 peças que 

exploram a construção de sistemas motorizados e/ou automatizados, focados em avanço tecnológico. Todas 

as peças são armazenadas em caixas plásticas organizadoras, de material resistente. Além disso, a caixa 

plástica possui tampa e bandeja interna com compartimento para todas as peças do kit.  

 



 

 

O Software para programação é intuitivo e permite simular o programa antes de baixá-lo para a interface. 

Ressaltamos que não há necessidade de conhecimento profundo em linguagem técnica para utilizá-lo e conta 

com recursos como: duas versões (uma para programar interface e outra para programar cenários interativos), 

criação de variáveis, sub-rotina, loop, armazenar os valores dos sensores via gráfico. Inclusive, pode ser 

controlada pelo software no modo conectado ao computador pelo cabo USB ou pode funcionar de forma 

autônoma após fazer o download da programação.  

 

A apostila do curso é encaminhada e versões impressas e por PDF, sendo utilizada para material didático em 

formato digital. Este é dividido em: i) material do professor; ii) material didático; iii) manuais e tutoriais; iv) 

lista de peças. Inclui um cronograma de 32 (trinta e duas) aulas da seguinte forma: projetos; aulas teóricas; 

aulas práticas; aulas interdisciplinares; aula de simulador; montagens e tutoriais. O kit tem 17 projetos com os 

manuais passo a passo da montagem mecânica, elétrica e programação. Todo o material didático é baseado 

no software amigável e com os componentes eletrônicos compatíveis. 

 

Para o aluno ser considerado apto ao certificado oferecido ao final do curso é sugerido que o mesmo tenha 

ao menos 70% de aprovação ou 75% de frequência nas aulas. Esse registro será realizado por folha de 

frequência, a ser preenchida à medida que as atividades acontecerem.   

 

DECLARAÇÃO  

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, Diretoria de Gestão Inovação e Fomento ao 

Empreendedorismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito 

em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 

administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento 

 

 

Brasília, DF 28 de dezembro de 2021. 

 

 

                                              __________________________________________ 

RONAN PIRES NONATO 

CPF 926.967.081-34 

 

APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 



 

 

 

ANEXO 1 – MALETA E LISTA DE PEÇAS 
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