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O MOVIMENTO
O Movimento Recode é um chamado a pessoas de todo o Brasil que queiram fazer parte de uma
grande rede para ampliar as oportunidades de jovens de 14 a 29 anos em situação de
vulnerabilidade social.
Como participante deste movimento, você poderá oferecer gratuitamente os cursos Recode
voltados ao uso consciente, ético e cidadão da tecnologia. Juntos, vamos estimular nos jovens suas
possibilidades de ação e criação em benefício de um impacto positivo para suas vidas, suas
comunidades e o mundo.
Isso é empoderamento digital!

COMO PARTICIPAR
Nosso convite está aberto a bibliotecas, escolas, organizações comunitárias, centros culturais e
outras instituições. Requisitos:
•

Possuir no mínimo 3 computadores com acesso à Internet para uso do público.

•

Ter um CNPJ ativo.

•

Preencher ficha de inscrição no site da Recode: www.recode.org.br/movimentorecode.

Os participantes terão acesso a um ambiente exclusivo da plataforma Recode para fazer download
do material de divulgação dos cursos para os jovens. Receberão também treinamento online sobre
o funcionamento da plataforma, apoio pedagógico e orientações sobre os conteúdos dos cursos.
Algumas dessas organizações, como as bibliotecas, também terão acesso a cursos online
específicos para fortalecer a atuação de seus profissionais ou voluntários como agentes de
transformação.

www.recode.org.br/movimentorecode
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SOBRE NOSSA FORMAÇÃO
A formação estará disponível nas instituições que aderirem ao movimento por meio da Plataforma
Recode, que oferece conteúdo personalizado para os jovens com uma metodologia própria para
o desenvolvimento de competências do século 21, como resolução de problemas, criatividade,
comunicação e colaboração.
Os cursos poderão ser oferecidos em dois formatos:

CONHEÇA NOSSOS CURSOS
Os jovens poderão realizar qualquer um ou todos os cursos da trilha formativa disponíveis na
Plataforma Recode destinados a esse público. São eles:
Introdução ao Mundo Digital:
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Gestão de projetos e aplicativos de impacto:

Tecnologias Exponenciais:

Hackeando seu futuro:
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Aprendendo a Programar*:

*Curso só poderá ser ofertado na modalidade presencial, sendo imprescindível a disponibilização
pela instituição parceira de um educador com conhecimento em programação.

BENEFÍCIOS PARA AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Sabemos o quanto é importante e desafiador promover conhecimentos do mundo digital que
façam a diferença na vida dos jovens e possibilitem a eles o acesso à tecnologia de forma
qualificada, ética e cidadã. Ao favorecer esse acesso e contribuir para ampliar os horizontes de
oportunidades dos jovens, sua instituição será reconhecida como um Centro de
Empoderamento Digital.
Confira os principais benefícios:
•

Oferecer cursos de tecnologia com conteúdos atuais e dinâmicos com certificação
Recode chancelada por empresas como Microsoft e PMI 1

•

Participar de uma rede de instituições que mobilizam, formam e conectam o jovem a
oportunidades e fortalecem sua atuação como cidadãos

•

Suporte técnico e pedagógico para educadores e/ ou facilitadores

•

Material digital voltado para o jovem como apoio à divulgação dos cursos na
comunidade (banners para redes sociais, comunicados para imprensa, etc)

•

Possibilidade de visibilidade para a sua instituição por meio dos canais de
comunicação da Recode

•

Cessão de licenças Microsoft para os laboratórios mediante disponibilidade e somente
para instituições que realizam os cursos no formato presencial.

•

1

Possibilidade de indicar jovens para participação em experiências Recode

Project Management Institute - PMI
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Ao participar da rede de organizações que integram o Movimento Recode, você estará em contato
com potenciais novos parceiros que também desejem contribuir com o empoderamento digital de
jovens no Brasil.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Conheça o passo a passo para começar a oferecer os cursos para jovens:
Instituição que possui educador/ facilitador e pretende oferecer o curso no formato híbrido
(online e presencial)

1)

Cadastre-se no site www.recode.org.br/movimentorecode como responsável pela
instituição e indique se você é “Biblioteca” ou “Instituição parceira (ONG, escola,
outros)”.

2) Aguarde o e-mail de liberação do seu acesso, entre na plataforma e acesse
“Documentação de parceria”
3) Faça download do material de divulgação para mobilizar o jovem
4) Faça o download do Termo de Colaboração e siga as orientações para envio do
documento
5) Peça para seu educador/ facilitador também realizar inscrição na plataforma e,
necessariamente, indicar o nome da instituição no momento do cadastro
6) Após finalizar o cadastro, o educador/ facilitador deve concluir a formação online no
curso Metodologia Recode e demais cursos que irá lecionar
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7) O educador/ facilitador deve orientar o jovem para se inscrever na plataforma
informando, necessariamente, o nome da instituição no momento do cadastro

Instituição que não possui educador/facilitador e pretende oferecer o curso no formato
100% online:

1)

Cadastre-se no site www.recode.org.br/movimentorecode como responsável pela
instituição e indique se você é “Biblioteca” ou “Instituição parceira (ONG, escola, outros)”.

2) Aguarde o e-mail de liberação do seu acesso, entre na plataforma e acesse
“Documentação de parceria”
3) Faça download do material de divulgação para mobilizar o jovem
4) Oriente o jovem para se cadastrar no site www.recode.org.br/participe/ e informar,
necessariamente, o nome da instituição.

Orientações adicionais para bibliotecas
Bibliotecas públicas e comunitárias de todo o Brasil também poderão mobilizar jovens de 14 a 29
anos para a realização dos cursos Recode. Com isso, poderão incrementar suas programações,
possibilitando atração de novos frequentadores.
A iniciativa tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), dos Sistemas Estaduais
de Bibliotecas Públicas (SEBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB).
Diferentemente do exigido em outros programas da Recode, o Movimento não prevê critérios de
seleção por número de habitantes ou Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios.
Apenas será necessário que a biblioteca tenha no mínimo 3 computadores com Internet para
uso do público e realize seu cadastro no site www.recode.org.br/movimentorecode.
Cursos especiais para profissionais de biblioteca:
Os cursos de formação para profissionais de bibliotecas foram elaborados pela Recode em
parceria com a Caravan Studios – Divisão TechSoup e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.

7

Biblioteca como Agente de Transformação:

Gestão de comunicação para bibliotecas:
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Gestão compartilhada para bibliotecas:

Informações Complementares
•

Todas as organizações parcerias da Recode que participaram de nossos projetos em anos
anteriores (Recode Comunidade, Escolas de Informática e Cidadania, TecEscola e outros),
podem ingressar no Movimento Recode. Para isso, basta preencher a ficha de inscrição no
site www.recode.org.br/movimentorecode

•

O Movimento Recode não prevê eventos presenciais.

•

Os jovens inscritos terão o prazo máximo até o dia 31.12.2018 para concluir os cursos
oferecidos.

Perguntas frequentes
Acesse www.recode.org.br/movimentorecode-faq/ e veja as respostas para as perguntas mais
frequentes sobre o Movimento.
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