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                                      PLANO DE TRABALHO 

 

01. DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil parceira: 

AGÊNCIA DE INICIATIVAS CIDADÃS (AIC)   

 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

CNPJ: 02.291.981/0001-07  

 

27/01/1997 

Registro no Conselho (Se necessário) Vigência do Registro (se necessário) 

0260 15/07/2021 

Dados Bancários 

(conta corrente específica e isenta de 
tarifa) 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência:  

Conta:  

Endereço 

Endereço: Rua David Campista, 247 

Bairro Cidade CEP 

Floresta Belo Horizonte CEP: 30150-090 

Telefone E-mail 

Telefone: (31) 3217-7600 E-mail: aic@aic.org.br 

Nome do representante legal 

Rafaela Pereira Lima 

Endereço Residencial do representante legal 

Rua Cláudio Manoel, 769, APT: 302, Savassi - Cep: 30140-105 - Belo Horizonte MG 

CPF R.G. Telefone (s) 

CPF: 870.451.176-04 R.G.: 6.186.812 (31) 991241717 
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Período de Mandato da Diretoria 

De 02/03/2020 a 02/03/2025  

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

Endereço 

Rua dos Carijós,126 – 3º andar – Centro / Belo Horizonte-MG – CEP 30120-060 

CNPJ Telefone 

18.715.383/0001-40 (31) 3246-0058 

Representante Legal 

Genilson Ribeiro Zeferino 

Matrícula CPF R.G. 

 
114.508-6 

 
278.994.706-68 

 
MG-915.691 

 
 

2. OBJETIVO GERAL DA PARCERIA: 

 
Promover a participação coletiva de jovens, o fortalecimento dos vínculos culturais e 
de pertencimento, na perspectiva da educomunicação e da mobilização social, por 
instrumentos democráticos e fundamentais nos processos de implicação e de 
corresponsabilização dos atores envolvidos com o fenômeno social da violência.  
 
 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

As atividades ocorrerão nos bairros Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e Taquaril, na 
regional leste de Belo Horizonte. A escolha dos bairros se deu em função do alto 
Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ).  
 
Pela análise dos dados do IVJ – Índice de Vulnerabilidade Juvenil, desenvolvido pela 
equipe técnica da PBH e CRISP UFMG, dados de 2013 a 2015, temos, em Belo 
Horizonte, as maiores médias de vulnerabilidade localizadas nas regionais Leste 
(43,7 pontos) e Norte (48,8) pontos, numa escala que varia de 0 a 100. Na região 
Leste, o território mais vulnerável é o L4 (regional Leste), composto pelos bairros 
Granja de Freitas, Taquaril, Cidade Jardim Taquaril, Alto Vera Cruz, Conjunto 
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Taquaril, Vila da Área, Baleia e Mangabeiras.  
 
As escolas dos bairros Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e Taquaril são 
profundamente impactadas pelo contexto de vulnerabilidade, em especial a 
vulnerabilidade à violência. Faz-se necessária uma intervenção do poder público e 
da sociedade civil organizada nesses territórios mais vulneráveis, envolvendo 
adolescentes e jovens pobres e negros. O projeto pretende atuar junto a esse público 
em situação de risco social – risco que está associado principalmente a fatores como 
condição econômica de pobreza e extrema pobreza, estrutura familiar frágil, 
discriminação e segregação social e cultural.  
 
Trata-se de uma vulnerabilidade que tem consequências graves, como a morte 
precoce e a criminalização. Por isso, precisam ser enfrentadas por esforços 
convergentes, de modo que as políticas públicas sociais, educacionais, de saúde, 
esporte e lazer possam ser complementadas por iniciativas de apoio e fortalecimento 
das trajetórias de vida de adolescentes. 
 
Agravando esse quadro já delicado, desde março de 2020 lidamos com o avanço da 
pandemia da Covid-19, que exigiu a adoção de medidas urgentes de prevenção ao 
contágio, de enfrentamento e contingenciamento. Em Belo Horizonte, desde então, 
a Prefeitura Municipal publicou vários decretos com medidas de restrição à circulação 
de pessoas e orientações para o distanciamento social, como o fechamento por 
tempo indeterminado de escolas e equipamentos públicos e suspenção das aulas 
presenciais, com intenção de conter a propagação do vírus da Covid-19. Em junho 
de 2020, os boletins epidemiológicos publicados pela PBH já indicavam um aumento 
de mais de 200% no número de casos notificados na região Leste de BH. Nesse 
momento em que as populações mais vulneráveis residentes nessa região estão sob 
o impacto e as graves consequências causadas pela pandemia, as ações de 
mobilização junto a esses jovens em situação de risco social residentes nos bairros 
Taquaril, Granja de Freitas e Alto Vera Cruz se tornam ainda mais imprescindíveis e 
urgentes. Entretanto, o contexto de pandemia também implicou na necessidade de 
adaptação das ações propostas anteriormente, garantindo que as medidas de 
distanciamento social, prevenção e preservação da saúde dos públicos envolvidos 
sejam mantidas. 

O projeto busca, nesse contexto tão desafiante, afirmar a condição do adolescente e 
do jovem como sujeito de direitos e apostar em práticas voltadas ao reconhecimento 
das juventudes em suas potencialidades no tocante à construção da cidadania. É 
necessário buscar novos e consistentes caminhos para a oferta de serviços que 
acolham e atendam esses adolescentes e jovens em sua completude, com vistas à 
construção de sua dignidade e ao reconhecimento social de seu valor.  
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4. OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização de ações de mobilização social e educomunicação para o fortalecimento 
da identidade juvenil da periferia nos territórios de prevenção à violência e a 
criminalidade. 

 
 

5. DESCRIÇÃO DA PARCERIA: 

 
Projeto Expressão Cidadã: Laboratórios Juvenis de Educomunicação e 
Mobilização Social  
 

O projeto Expressão Cidadã: Laboratórios Juvenis de Educomunicação e 
Mobilização Social prevê a realização de processos de mobilização social e formação 
em educomunicação junto a jovens em situação de vulnerabilidade social, moradores 
dos bairros Alto Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas, localizados na região leste 
de Belo Horizonte, tendo como produtos: um guia de oportunidades para as 
juventudes, em formato de aplicativo para celular, acompanhado de cartazes 
impressos para divulgação do guia; e uma campanha colaborativa de comunicação 
– com a produção de uma série de e-flyers e dois produtos audiovisuais de curta 
duração.  

Devido ao contexto da pandemia do novo coronavírus, em conformidade com o 
Decreto nº 17334 de 20/04/2020 e demais normas e orientações oficiais do poder 
público que recomendam o distanciamento e o isolamento sociais, algumas ações do 
projeto foram reformuladas e readaptadas e serão desenvolvidas em formato remoto, 
a fim de garantir a segurança tanto das/os jovens, quanto das/os educadoras/es e 
demais profissionais envolvidos.  

Etapas do projeto 

 O projeto baseia-se nas diretrizes e pressupostos indicados no item 3.2. do Edital 
de Chamamento Público SMSP Nº 001/2020 e nas ações e produtos previstos no 
item 3.3. e sua execução se organizará em quatro grandes etapas, sendo: 

 

Apresentamos a seguir as ações e produtos propostos para execução deste edital: 
I. Guia de oportunidade para jovens  
II. Oficina de recuperação de objetos e cuidado com o espaço público (readequada) 
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III. Campanha promoção da igualdade de gênero 
 

 

Diante dessa demanda, será desenvolvido o seguinte caminho: 

 

a) Primeira etapa: planejamento, mobilização e inscrição das/os jovens. 
b) Segunda etapa: realização dos laboratórios de “Educomunicação com o tema 

Guia colaborativo de oportunidades para jovens e cuidado com o espaço público 
e “Educomunicação para criação de Campanha: Promoção da Igualdade de 
Gênero”.  

c) Terceira etapa: evento online de lançamento do Guia Colaborativo de 
Oportunidades para Jovens e da Campanha Colaborativa de Promoção da 
Igualdade de Gênero. 

d) Quarta etapa: encontro online de avaliação e proposição de replicação das 
experiências. 

 

A seguir serão descritas cada uma das etapas previstas com as respectivas 
atividades e referências metodológicas a serem aplicadas ao longo dos laboratórios 
temáticos e produtos previstos.  

 

a) Primeira etapa: planejamento, mobilização e inscrição das/os jovens 
 

Essa etapa consistirá na definição da equipe de educadores e demais profissionais 
que atuarão no projeto, junto aos quais serão construídos o Plano de Atividades –
detalhamento do presente Plano de Trabalho – e o Plano de Mobilização das/os 
jovens para participação no projeto, em que serão refinados os critérios de seleção 
e as estratégias de abordagem. O Plano de Atividades irá prever o cronograma de 
reuniões e desenvolvimento de tarefas relativas à seleção e produção de conteúdos 
e instrumentos de registro, monitoramento e avaliação; à construção das 
metodologias para cada laboratório; à construção de roteiros e gravação das 
videoaulas; à construção do aplicativo e produção da peça gráfica do guia-aplicativo; 
a produção dos encontros online; e produção de conteúdo para alimentação das 
mídias da AIC com registros da execução do projeto.  

A equipe executiva do projeto será composta por: 
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• 01 coordenador geral, responsável por: monitorar a execução do projeto; conduzir 
o diálogo institucional com a equipe da Diretoria de Prevenção Social à 
Criminalidade; coordenar a equipe de educadores; coordenar o trabalho de 
produção das peças de comunicação; organizar e sistematizar os registros e 
produzir os relatórios descritivos e financeiros, parciais e final. 

• 02 educadores sociais e/ou arte-educadores para atuação nos laboratórios de 
educomunicação, responsáveis: pelo processo de mobilização e seleção dos 
jovens, com apoio da coordenação; pela construção de conteúdo e metodologia 
para cada atividade prevista; pela construção e gravação das videoaulas, 
supervisão da finalização dos serviços de audiovisual contratados; pelo 
acompanhamento e escuta semanais das turmas de cada laboratório; pela 
organização e produção de registros e relatórios semanais das atividades. 

 

Ainda nessa etapa serão realizadas reuniões junto à Diretoria de Prevenção Social à 
Criminalidade para definição dos atores estratégicos locais que serão acionados pela 
equipe para contribuírem com o processo de mobilização das/os jovens, bem como para 
contribuírem com a oferta de pontos focais para acesso a computadores e internet 
pelas/os jovens participantes do projeto. Entre esses atores, além de gestores e 
educadores das escolas, poderão ser mapeados e acionados também representantes 
de equipamentos e serviços públicos, ONGs, entidades, coletivos e demais 
organizações da sociedade civil que atuem nos respectivos territórios.  

A realização dos laboratórios de educomunicação será precedida de um processo de 
seleção das/os jovens que participarão das ações do projeto. Serão incluídos entre os 
jovens a serem convidados para participação nas ações o grupo de quatorze jovens 
atendido pela Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade no Projeto Aurora. Além 
desses, terão prioridade no processo de seleção jovens em situação de vulnerabilidade 
social com histórico de conflito com a escola e/ou aquelas/es jovens evadidos da escola 
ou com potencial de evasão. Para cada laboratório serão selecionados de 20 a 25 
jovens, podendo um mesmo jovem participar dos dois laboratórios. O processo de 
seleção ocorrerá no período de trinta dias imediatamente anterior ao início das 
atividades. 

 

b) Segunda etapa: realização dos laboratórios de “Educomunicação com o tema 
Guia colaborativo de oportunidades para jovens e cuidado com o espaço público” 
e de “Educomunicação para criação de Campanha: Promoção da Igualdade de 
Gênero  
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Após o período de inscrição e definição dos participantes, serão realizados os dois 
laboratórios temáticos. Os laboratórios são espaços de vivência formativa em 
educomunicação. O intuito é, por meio das linguagens comunicativas, tais como artes 
gráficas, criação sonora e audiovisual, oferecer conhecimentos técnicos e momentos de 
experimentação, e, para além deles, proporcionar, ao longo da produção midiática, um 
espaço de diálogo sobre os temas propostos: promoção da igualdade de gênero e 
levantamento e sistematização de oportunidades culturais, educacionais e de trabalho 
para o público juvenil em situação de vulnerabilidade social e informações sobre 
cuidados com o espaço público e espaço escolar.  

 

O tema da sensibilização para uso adequado do espaço escolar e espaços públicos 
coletivos, previsto anteriormente em um terceiro laboratório, foi revisto e incorporado 
como temática a ser abordada no primeiro laboratório, uma vez que as atividades 
previstas não são possíveis de serem adequadas para o formato remoto. Por isso, 
vamos contemplar esse tema na construção do Guia Colaborativo de oportunidades 
para as juventudes. 

  

O processo formativo em educomunicação deverá propiciar um ambiente acolhedor, 
interativo e de facilitação de trocas para que os participantes discutam tais questões e 
a relevância delas em suas vidas e, ao mesmo tempo, criem campanhas de 
comunicação e produtos midiáticos para dar visibilidade às mesmas.  

 

Para ambos os laboratórios, haverá uma dupla de educadores/mobilizadores sociais 
que fará o contato permanente com as turmas, via ligação telefônica e WhatsApp. O 
principal espaço de interação entre os participantes e entre estes e os educadores 
acontecerá por meio de grupo de WhatsApp especificamente criado para o laboratório.  

 

Já em relação aos recursos didático-metodológicos, além dos grupos de WhatsApp que 
servirão de espaço permanente de construção da aprendizagem e de trocas de 
experiências e saberes, serão produzidas 4 videoaulas para cada um dos laboratórios. 
Nelas serão tratados os temas e passadas as orientações para o desenvolvimento das 
atividades a serem realizadas pelas/os jovens, de casa. As videoaulas ficarão 
disponíveis também no canal do Youtube da AIC, em link restrito para acesso dos 
participantes durante os meses de execução e liberado posteriormente.  
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Será criado também um espaço virtual (portfólio online) voltado ao grupo de 
participantes, educadores e equipe, para postagem das contribuições enviadas pelos 
jovens ao grupo de WhatsApp. A intenção é que seja construído um portfólio 
colaborativo com registro das atividades propostas aos participantes ao longo do 
processo formativo.  

 

Por fim, a cada jovem será entregue, em casa, um Kit Educativo, com materiais de 
papelaria (como canetas, lápis, borracha, lápis de cor, etc.), uma máscara caseira de 
proteção individual e um Diário de Bordo. O Diário de Bordo é um recurso didático 
utilizado para que cada jovem possa fazer os registros do seu percurso formativo, 
utilizando de variadas e criativas linguagens e formatos. As/os participantes serão 
orientados a cada atividade pedida a fazerem registros no seu diário e postarem fotos 
no grupo. 

 

As temáticas propostas serão abordadas nas produções, como descrevemos a seguir: 

 

I. Laboratório de Educomunicação: construção do Guia Colaborativo de 
oportunidades para jovens e cuidado com o espaço público 

 

Participantes: até 25 adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, moradores dos 
bairros Alto Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas.  

Carga-horária: 04 horas semanais divididas em atividades de acesso aos materiais 
audiovisuais; realização de atividades em casa; interação no grupo de WhatsApp; 
monitoramento e escuta – individuais e coletivos – e participação no evento de 
lançamento. 

Duração: 02 meses (32 horas) 

 

A proposta do laboratório é a criação colaborativa de um guia de oportunidades 
culturais, artísticas, educacionais e de trabalho e renda para jovens em situação de 
vulnerabilidade social, em formato de aplicativo para celular. O aplicativo reunirá 
informações sobre políticas, serviços e espaços que ofereçam oportunidades nas 
referidas áreas, mapeados de forma colaborativa ao longo das atividades do laboratório. 
Para divulgação do aplicativo serão impressos 500 cartazes para serem afixados em 
espaços públicos localizados nos territórios de atuação do projeto, especialmente em 
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escolas. A impressão terá o conteúdo e a tiragem mínima especificada no Edital de 
Chamamento Público SMSP Nº 001/2020. 

 

• Primeira e segunda semanas: aproximação e introdução ao tema 
 

Nas duas primeiras semanas do laboratório, os educadores farão contato com cada 
participante inscrito para dar as boas-vindas, levantar informações sobre os perfis 
das/os jovens e explicar como serão desenvolvidas as atividades. Também vão falar 
sobre o Kit formativo e a utilização do diário de bordo. A ideia para esse primeiro 
momento é estabelecer trocas que permitam uma aproximação maior entre os 
participantes e também entre eles e os assuntos que serão discutidos.  

 

A primeira videoaula irá explorar o que são mapeamento e guia e para que servem, 
trazendo alguns exemplos e também apresentará a ideia do nosso guia-aplicativo 
colaborativo de oportunidades para jovens. 

 

• Terceira e quarta semanas: diagnóstico participativo  
 

As/os participantes assistirão a videoaula sobre diagnóstico participativo e realização de 
entrevistas. Nela, as/os participantes serão orientados a desenvolverem uma atividade 
de construção de diagnóstico participativo para levantamento das principais demandas 
e interesses das/os jovens dos respectivos territórios relativos às diversas áreas de 
políticas e serviços, com foco nos campos da arte e cultura, educação, trabalho e renda. 
Cada jovem terá o desafio de construir um roteiro de entrevista e entrevistar outras/os 
jovens da comunidade que não estejam participando do projeto. As entrevistas 
acontecerão por meio de telefone e WhatsApp. As informações levantadas por elas/es 
nas entrevistas serão registradas e compartilhadas no grupo em formatos variados de 
preferência de cada um (texto, áudio, vídeo, etc.), acompanhadas do roteiro que 
orientou a entrevista. 

  

Esse material será sistematizado e servirá de base para a construção do mapa de 
oportunidades que será parte das atividades da quinta e sexta semanas. 

 

• Quinta e sexta semanas: produção do mapa de oportunidades e banco de 
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referências visuais e gráficas  
 

Nessa fase, os participantes conhecerão e aplicarão algumas estratégias para a 
construção de processos de design colaborativo. A partir das informações levantadas 
pelas entrevistas, os educadores proporão na videoaula a criação do mapa de 
oportunidades e banco de referências visuais e gráficas. O mapa de oportunidade 
consistirá no levantamento, junto à turma, de espaços, serviços e políticas de arte, 
cultura, educação, trabalho e renda, bem como de referências de atores e outros 
espaços da comunidade que as/os jovens considerem como potenciais aliados para a 
construção dos seus respectivos projetos de vida. O banco de referências visuais e 
gráficas consistirá na produção e levantamento de imagens e elementos gráficos 
pelas/os jovens para orientar a construção da identidade visual do guia-aplicativo. 
Poderão postar fotos, desenhos, imagens retiradas da internet, memes e figurinhas etc. 
Todas essas informações irão orientar a construção do guia-aplicativo de maneira que 
seu conteúdo contemple as demandas e interesses levantados e que a identidade visual 
possa ser representativa das identidades juvenis da periferia. Está prevista a 
contratação de serviços de um programador para finalização do Guia em formato de 
aplicativo.    

 

• Sétima e oitava semanas: construção do evento de lançamento e pré-teste do 
aplicativo 

 

As duas últimas semanas do laboratório serão destinadas à apresentação de uma 
versão preliminar do guia-aplicativo para realização de um pré-teste. A ideia é que a 
turma opine para que sejam feitos os ajustes necessários antes do lançamento da 
versão final.  

 

Nesse período também as/os jovens participantes serão convidados a construírem uma 
proposta de intervenção para o encontro de lançamento do guia-aplicativo. A 
intervenção pode ser o combinado de algumas falas de representantes da turma, pode 
ser o envio de relatos (em formato de vídeo ou áudio) para apresentação no encontro, 
ou mesmo uma apresentação de slides com registros variados contando como foi o 
processo. Além disso, serão levantadas junto à turma outras sugestões para a 
programação do encontro e também sugestões de pessoas da comunidade que 
poderiam ser convidadas para o evento. 

 

II. Laboratório de Educomunicação sobre Campanha de Promoção da 
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Igualdade de Gênero 
 

Participantes: até 20 adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, moradores dos 
bairros Alto Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas, sendo pelo menos a metade do 
grupo composto por jovens mulheres.  

Carga-horária: 04 horas semanais divididas em atividades de acesso aos materiais 
audiovisuais; realização de atividades em casa; interação no grupo de WhatsApp; 
monitoramento e escuta – individuais e coletivos – e participação no evento de 
lançamento. 

Duração: 02 meses (32 horas) 

 

A proposta do segundo laboratório é construir uma campanha colaborativa de promoção 
da igualdade de gênero a partir de elementos da realidade das/os participantes e 
também de discussões sobre conceitos relativos à temática de gênero. Pretende-se com 
essa atividade provocar reflexões e sensibilizar as/os jovens sobre a importância de 
combater todas as formas de opressão e violência de gênero para também combater e 
prevenir as demais formas de violência. 

  

• Primeira e segunda semanas: aproximação e introdução ao tema 
 

Nas duas primeiras semanas do laboratório, os educadores farão contato com cada 
participante inscrito para dar as boas vindas, levantar informações sobre os perfis das/os 
jovens e explicar como serão desenvolvidas as atividades. Também vão falar sobre o 
Kit formativo e a utilização do diário de bordo. A ideia para esse primeiro momento é 
estabelecer trocas que permitam uma aproximação maior entre os participantes e 
também entre eles e os assuntos que serão discutidos.  

 

Será postada no grupo de WhatsApp a primeira videoaula introduzindo a temática e 
convidando as/os participantes a se apresentarem ao grupo trazendo suas percepções 
em relação a sua identidade de gênero. 

 

• Terceira e quarta semanas: construções sociais e identidades de gênero.  
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A segunda videoaula trará os principais conceitos relativos à temática de gênero e a seu 
processo de construção social. A partir do vídeo, os participantes serão convidados a 
dialogar e discutir sobre as construções sociais de gênero e como tais construções 
reverberam nas relações sociais. Nessa fase da vida, em que as contradições ficam 
mais evidentes, as/os jovens serão chamados a trazer seus questionamentos sobre 
estereótipos de gênero e compartilhar suas vivências cotidianas. A atividade proposta 
envolverá a construção de um mapa conceitual colaborativo a partir das referências que 
as/os jovens participantes trouxerem da sua experiência. O mapa servirá de ponto de 
partida para a construção de painéis de referências, tema da segunda videoaula, 
suscitando reflexões em torno dos sentidos individuais e coletivos atribuídos ao tema da 
promoção da igualdade de gênero.  

 

• Quinta e sexta semanas: criação da campanha colaborativa. 
 

A partir da quinta videoaula as/os jovens aprenderão elementos básicos para construção 
de uma campanha de comunicação, desde a sua concepção até a sua implementação. 
Como atividade eles terão que definir tais elementos para criação de uma campanha de 
promoção da igualdade de gênero. A turma irá conhecer um pouco sobre processos de 
design colaborativo e os diversos tipos de peças de comunicação que podem ser 
produzidas em uma campanha.  

 

A atividade proposta terá como foco a criação e composição de imagens para a 
campanha e que serão trabalhadas posteriormente na produção da série de e-flyers e 
peças audiovisuais pelos profissionais de design do projeto. 

 

• Sétima e oitava semanas: produção e realização de evento de lançamento da 
campanha.  

 

Nas últimas semanas, a turma aprenderá noções básicas sobre o processo de criação 
de peças audiovisuais de curta duração (até 3 minutos). As/Os participantes terão 
acesso a informações sobre elaboração de roteiro, produção e edição, para criação de 
02 produtos audiovisuais de curta duração – um minidocumentário e uma animação 
experimental. Como atividade prática elas/es irão produzir sugestões de roteiro para as 
peças e também vídeos que poderão ser gravados utilizando a câmera do celular. 

 

c) Terceira etapa: evento online de lançamento do Guia Colaborativo de 
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Oportunidades para Jovens e da Campanha Colaborativa de Promoção da 
Igualdades de Gênero. 
 

Ao final da realização dos dois laboratórios será produzido um evento online de 
lançamento do resultado dos dois laboratórios: o Guia de oportunidades para jovens e 
cuidados com espaço público e a Campanha Colaborativa. Para o evento, além das/os 
jovens, serão convidados gestores das escolas municipais envolvidas, representantes 
da Secretaria Municipal de Segurança Pública, líderes das comunidades, outras/os 
jovens e pessoas da comunidade indicadas pelos participantes dos laboratórios. Será 
elaborado um cartaz para divulgação do evento e do guia, com layout construído de 
forma colaborativa pelos jovens participantes e finalização por um dos educadores 
(designer). 

 

Nessa fase também as/os jovens participantes serão convidados a construírem uma 
proposta de intervenção para o encontro de lançamento da campanha. A intervenção 
pode ser o combinado de algumas falas de representantes da turma, pode ser o envio 
de relatos (em formato de vídeo ou áudio) para apresentação no encontro, ou mesmo 
uma apresentação de slides com registros variados contando como foi o processo. Além 
disso, serão levantadas junto à turma outras sugestões para a programação do encontro 
e também sugestões de pessoas da comunidade que poderiam ser convidadas para o 
evento. 

 

 

d) Quarta etapa: encontro online de avaliação e proposição de replicação das 
experiências. 

 

No último mês de execução do projeto, serão convidados 10 participantes que 
frequentaram os laboratórios de educomunicação, gestores das escolas municipais 
envolvidas, representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, líderes das 
comunidades para participarem de uma roda de conversa/grupo focal junto com equipe 
executora do projeto, como forma de avaliar a proposta e pensar alternativas de 
replicação da experiência em outros espaços escolares da cidade de Belo Horizonte.  
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Tecemos as seguintes justificativas, com relação às metas II a, II b e III, previstas na 
Edital: 

 

Meta II a – Realizar 01 (uma) oficina para recuperação de objetos danificados. 

META II b – Realizar/Produzir 01 (um) vídeo 

META III - Realizar 01 (uma) campanha colaborativa sobre a utilização dos espaços 
comuns das escolas  

 

Com relação a estas metas, que estavam previstas no edita de chamamento público nº. 
01/2020, essas estarão contidas nas oficinas para elaboração do guia, já que diante do 
contexto da pandemia foi necessário alterar a forma de execução das ações, por isso, 
tendo em vista a impossibilidade de ações presenciais e levando em consideração 
outras experiências que vêm acontecendo, percebemos a necessidade de ampliação 
de monitoria (online), acréscimo de laboratórios para a construção do material utilizado 
na campanha, acréscimo de profissionais do campo digital para tratamento das ações 
que serão realizadas junto aos jovens, a entrega de material a domicílio, e aumento de 
material para mobilização nos territórios, com utilização de insumos de acordo com 
orientações técnicas do campo da saúde. Além disso, na formação com os jovens serão 
incluídas as discussões sobre a utilização e o cuidado com os espaços coletivos e 
possibilidades para reverter essa situação, além de garantir a oficina de vídeo, ambos 
apontados entregas. 

Assim, conforme já citado anteriormente, o tema da sensibilização para uso adequado 
do espaço escolar e espaços públicos coletivos, previsto anteriormente em um terceiro 
laboratório, foi revisto e incorporado como temática a ser abordada no primeiro 
laboratório, uma vez que as atividades previstas não são possíveis de serem adequadas 
para o formato remoto. Por isso, vamos contemplar esse tema na construção do Guia 
Colaborativo de Oportunidades para Jovens. 

Assim, como no edital, no item 3.3.2, está descrito que a oficina poderá desenvolver 
técnicas de recuperação de objetos danificados e considerando o contexto de 
imprevisibilidade de retorno às aulas presenciais, em função da pandemia do 
coronavírus, realizar-se-á o laboratório conforme destacado acima. 

Com relação a produção do vídeo, ela será contemplada dentro da meta IV, quando da 
elaboração de 02 produtos audiovisuais sobre promoção da igualdade de gênero no 
ambiente escolar junto aos 20 participantes do laboratório de educomunicação. 

  



 
 

 

 
 
 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Metas Macro. Ações (resultados 
parciais) a serem realizadas. Devem 

ser quantificáveis, verificáveis e 
com prazo definido. 

Ações Operações concretas a serem realizadas 
para o atingimento da meta. Uma mesma meta 
pode exigir a realização de mais de uma ação. 

Indicadores Unidade de 
medida do alcance de 

uma meta. É a forma de 
aferição do cumprimento 
ou não da meta. Deve ser 
passível de verificação. 

Documentos para 
verificação 

Documentos que 
contém os elementos 
para verificação dos 

indicadores. É o 
instrumental no qual o 

indicador pode ser 
analisado. Ex. 

fotografias, Lista de 
presença, planilha, 

banco de dados, 
certificados etc. 

Prazo de execução 
Prazo em que a meta 
deverá ser atingida. 

META I - Elaboração de guia de 
oportunidades para jovens 

Planejar as ações do projeto e articular as parcerias 
com escolas e instituições locais para mobilizar jovens 
participantes dos laboratórios junto a equipe da 
DCRI/SMSP/PBH 

Atividades planejadas 
Relatório dos encontros e 
lista de parceiros dos 
territórios   

1º ao 4º mês  

Mobilizar e inscrever o mínimo de 40 jovens (20 por 
turma), moradores dos bairros Alto Vera Cruz, Taquaril 
e Granja de Freitas, para participação nos laboratórios 
de educomunicação com o tema: construção do Guia-
Aplicativo Colaborativo de Oportunidades para Jovens  

40 jovens inscritas/os 

Lista com nomes e 
endereços de 40 
participantes inscritos, e 
responsáveis (no caso 
dos menores de 18 anos)   

 4º ao 5º mês  

Produzir e entregar os 40 Kits de formação aos jovens 
participantes dos dois laboratórios de educomunicação  

40 Kits produzidos e 
entregues 

Fotos dos Kits publicadas; 
prints de tela dos jovens 
com o Kit recebido 

4º mês  

Realizar processo formativo do laboratório de 
educomunicação com o tema: Guia de oportunidades 
para jovens e cuidados com o espaço público com 20 

Quatro videoaulas que 
atestam a realização do 
laboratório 

Registros do processo 
formativo (print de telas e 
postagens grupos de 
whatsapp); links das 

4º, 5º e 6º meses    



 
 

 

participantes, carga horária de 32 horas, período de 2 
meses. 

videoaulas; registro do 
monitoramento e escutas. 

Pesquisar iniciativas e oportunidades (culturais, 
trabalho, educacionais, entre outras) dirigidas ao 
público jovem na cidade de Belo Horizonte, na região 
Leste e nas comunidades do território em questão.  

Ao menos 15 
oportunidades identificadas 

Tabela com oportunidades 4º, 5º e 6º meses    

Construir o guia em formato virtual  Um app criado 
App disponível para 
acesso 

4º, 5º e 6º meses    

Produzir cartaz (impresso) de divulgação do guia. 500 cartazes impressos Cartaz impresso 4º, 5º e 6º meses    

 
 

META II - 
 

REALIZAR 01 (UMA) Campanha de 
Promoção da Igualdade de Gênero 

  

Realizar processo formativo do laboratório de 
educomunicação sobre Igualdade de Gênero com 20 
participantes, carga horária de 32 horas, período de 2 
meses.  

Quatro videoaulas que 
atestam a realização do 
laboratório 

Registros do processo 
formativo (print de telas e 
postagens grupos de 
whatsapp); links das 
videoaulas; registro do 
monitoramento e escutas. 

5º, 6º e 7º meses  

Elaborar uma campanha colaborativa de comunicação 
sobre Promoção da Igualdade de Gênero junto aos 20 
participantes do laboratório de educomunicação.   

Campanha criada com ao 
menos quatro e-flyers e 
dois produtos audiovisuais 
de curta duração (até três 
minutos) 

Peças gráficas, prints e 
registros de divulgação 
em mídias sociais. 

5º, 6º e 7º meses 

Produzir uma série de e-flyers sobre promoção da 
Igualdade de Gênero no ambiente escolar junto aos 20 
participantes do laboratório de educomunicação. 

Ao menos quatro e-flyers 
elaborados 

Cópias e links dos 
produtos realizados 

5º, 6º e 7º meses 



 
 

 

Elaborar 02 produtos audiovisuais sobre promoção da 
Igualdade de Gênero no ambiente escolar junto aos 20 
participantes do laboratório de educomunicação.  

Dois produtos audiovisuais 
realizados 

Cópias e links dos 
produtos realizados 

5º, 6º e 7º meses 

META III – Realizar Evento online de 
Lançamento do Guia e da 

Campanha de Promoção da 
Igualdade de Gênero 

 
 
   

Mobilizar os dois grupos de jovens participantes dos 
laboratórios para o evento de lançamento do Guia-
Aplicativo Colaborativo de Oportunidades para Jovens 
e da Campanha 

40 jovens mobilizados Planilha de confirmação 8º ao 9º mês  

Convidar gestores, técnicos, educadores e lideranças 
comunitárias locais para o evento 

Convite enviado para, ao 
menos, 20 atores 
diferentes 

Convite eletrônico 8º ao 9º mês 

Realizar evento de lançamento do Guia - Aplicativo e 
da Campanha de Promoção da Igualdade de Gênero 
com 40 participantes. 

Um evento online realizado 
Registros de imagens 
(prints) e peças de 
divulgação eletrônicas.  

9º mês  

META IV – Realizar 01 encontro 
online para avaliação e proposição 
de replicação das experiências em 
outros espaços escolares de Belo 

Horizonte. 
  

Convidar e inscrever participantes no evento. 
Convites enviados para ao 
menos 20 participantes 

Convite eletrônico 10º ao 12º mês  

Realizar evento de avaliação e proposição de 
replicação das experiências com 20 participantes. 

Um evento online realizado 
Registros de imagens 
(prints) e peças de 
divulgação eletrônicas.  

12º mês  
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução dessa parceria será de 12 meses, a partir do repasse da primeira 
parcela do recurso financeiro. 
 
 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
De modo geral, serão avaliados o cumprimento das metas em conformidade com 
os prazos pactuados nesse Plano de Trabalho, a qualidade do serviço ofertado e 
possíveis fatores de interferência, zelando pela resolução dos problemas e a 
organização da parceira no desenvolvimento da parceria; além do vínculo das ações e 
produtos realizados com o público e as comunidades; 

 

Desta forma, a gestora da parceria realizará relatórios Técnicos de Monitoramento e 
Avaliação, trimestralmente; realizar reuniões mensais com a coordenação da parceria 
para alinhamento das ações a serem realizadas nesta parceria pela OSC, realizar 
alinhamento administrativo, avaliar e colaborar com a estratégia de divulgação dos 
produtos junto ao público jovem. 

 

Sendo que a Comissão de Monitoramento e Avaliação irá avaliar e homologar os 
relatórios trimestrais do Gestor da Parceria; avaliar a qualidade dos produtos 
desenvolvidos e acompanhar a execução das atividades. 

 

De acordo com o pactuado entre as partes, o monitoramento e a avaliação do projeto 
se darão principalmente pelas informações, acompanhamento e registros por meio de 
relatórios periódicos, incluídos os relatórios trimestrais previstos no edital, que serão de 
responsabilidade da coordenação do projeto. Além disso, serão realizadas reuniões 
semanais com a equipe de educadores, quinzenais com toda a equipe executora do 
projeto e reuniões mensais com a equipe da Diretoria de Prevenção Social à 
Criminalidade, bem como reuniões extraordinárias se forem necessárias. O diálogo com 
a equipe gestora da Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade se dará também por 
meio de trocas de e-mails e ligações telefônicas. 
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9. PREVISÃO DE RECEITAS  

9.1 Previsão de Receitas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Repasse R$ 60.000,00 

Valor Total da Proposta2 R$ 60.000,00 

 

 

9.2 Previsão de Despesas 

 
Conforme Anexo II (planilha Excel) e Anexo III (cotações)  

 
 

10 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (a ser preenchido pelo Município): 

 

1ª Parcela 
(30 dias da 

Data.de assinatura do termo) 

 
2ª Parcela  

 
Mês 6 

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
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11. ASSINATURA DA OSC 
 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020 
   
 
 
 

 
RAFAELA PEREIRA LIMA 

Presidente 
Associação Imagem Comunitária 

 

12. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO 
 
Belo Horizonte,      de                                            de 2020. 
 

_________________________________________ 

 
Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM 

RAFAELA PEREIRA 

LIMA:8704511760

4

Assinado de forma digital 

por RAFAELA PEREIRA 

LIMA:87045117604 

Dados: 2020.12.01 

13:52:18 -03'00'



04/12/2020 E-mail de Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte - PLANO DE TRABALHO AIC/SMSP

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f743f8bb4f&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1684896919161237945&simpl=msg-f%3A168489691916… 1/1

aline cristina goncalves Ramal 4737 <alinecristina@edu.pbh.gov.br>

PLANO DE TRABALHO AIC/SMSP
Ana Cláudia <anaclaudia.mattos@pbh.gov.br> 1 de dezembro de 2020 14:15
Para: Cristina Santos <cristina@aic.org.br>
Cc: Aline Cristina Gonçalves Lima <alinecristina@edu.pbh.gov.br>, Marcia Cristina Alves <marciac.alves@pbh.gov.br>,
sebastiao.everton@pbh.gov.br

Boa tarde!

O plano de trabalho está aprovado pela DCRI (Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade).

Atenciosamente,
Ana Cláudia Rosa Pimenta de Mattos
Gestora da Parceria
BM 107212-7
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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