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BEM-VINDO À NOSSA REDE! 
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Nosso compromisso comum é inspirar jovens a reprogramarem sua vida, seu mundo, o mundo. Para 

isso, desenvolvemos uma formação inovadora em tecnologia e competências socioemocionais que 

você, como parceiro Recode, poderá levar gratuitamente a pessoas de 14 a 29 anos em situação de 

vulnerabilidade social.  

Como participante dessa rede de instituições presente em 8 países, você contribui para estimular o 

uso consciente, ético e cidadão da tecnologia. Juntos, vamos apresentar novas possibilidades de 

futuro e desenvolvimento pessoal e profissional para transformar vidas! 

Isso é empoderamento digital! Contamos com você! 

 

 

COMO PARTICIPAR 
Nosso convite está aberto a bibliotecas, escolas, organizações comunitárias, centros culturais e outras 

instituições. Requisitos:  

 Possuir espaço com no mínimo 2 computadores com acesso à Internet para uso do público. 

 Ter um CNPJ ativo. 

Uma vez que a instituição disponibilizou o espaço, ela e o educador ou facilitador devem se 

cadastrar e realizar o curso Metodologia Recode. Em seguida, devem definir o cronograma de aulas 

e dinâmicas. Caso não tenha educador, os jovens poderão realizar os cursos diretamente na 

plataforma, sem as atividades presenciais.  

 

O passo seguinte é a mobilização dos alunos, que pode ser feita através de e-

mail marketing, publicação nas redes sociais, grupos de WhatsApp e divulgação por banners 

espalhados na instituição, quando deve informar datas e formato de oferta dos cursos no espaço. 

  

A organização pode assim dar início à oferta de cursos e, opcionalmente, realizar eventos finais de 

formatura ou celebração para entrega dos certificados impressos aos concluintes.  

BENEFÍCIOS PARA AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
Confira os principais benefícios para instituições que aderem à nossa formação: 
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 Oferecer cursos de tecnologia gratuitos com conteúdos atuais e dinâmicos com 

certificação Recode chancelada por empresas como Microsoft e PMI1 

 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 

 Acesso, via plataforma Recode, à gestão do projeto e acompanhamento dos jovens e 

educadores associados à sua organização  

 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. 

 Possibilidade de indicar jovens para participação em experiências Recode 

 

SOBRE NOSSA FORMAÇÃO PARA JOVENS 

A formação estará disponível nas instituições por meio da Plataforma Recode, que oferece conteúdo 

personalizado para os jovens com uma metodologia própria para o desenvolvimento de 

competências  digitais e socioemocionais do século 21, como resolução de problemas, criatividade, 

comunicação e colaboração.  

Nossa metodologia parte da crença de que cada um pode ser um agente de transformação social. Os 

educadores e facilitadores são incentivados a construir seu itinerário formativo com foco em três 

dimensões:  

 

Eu, que promove reflexões sobre um sujeito ativo entre os jovens.  

O Nós, o pensar nas interações e relações, como ambientes de aprendizados.  

E o Todos Nós, que prevê o jovem como cidadão ativo no mundo  

 

Os cursos poderão ser oferecidos em dois formatos:  

                                                           
1 Project Management Institute - PMI 
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QUEM PODE ATUAR COMO EDUCADOR OU VOLUNTÁRIO PARA 

APOIAR O APRENDIZADO DOS JOVENS? 

Toda pessoa com desejo de mudar a realidade dos jovens pode ser um educador ou voluntário! 

Sugerimos apenas que o mediador tenha noções básicas em pacote Office (Word, PowerPoint, Excel 

e Access). Mas, antes de iniciar as aulas, ele deve realizar um teste de conhecimentos em pacote Office 

disponível na Internet e concluir a formação para se tornar um educador Recode. A formação inclui o 

curso online de Metodologia Recode (12h) e também cada um dos cursos que o educador/ facilitador 

pretende lecionar. 

A Recode também oferece conteúdos exclusivos para a formação desses profissionais, planos de aula 

e apoio pedagógico para o planejamento das aulas. 

SOBRE NOSSOS CURSOS 

Os cursos da Recode têm carga horária de 10 a 40 horas e ensinam temas como:  

 Ferramentas digitais para o mundo do trabalho e autoconhecimento 

 Uso seguro e qualificado da Internet e redes sociais  

 Gestão de projetos e modelagem de aplicativos 

 Diferentes formatos de empreendedorismo  

 Realidade Virtual e Aumentada e Internet das Coisas para impacto social positivo 
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PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

Gostou da nossa proposta? Conheça o passo a passo para efetivar o cadastro da sua instituição e dos 

educadores na Plataforma Recode e comece já a oferecer os cursos para jovens. 

 

1º PASSO: CADASTRO DA INSTITUIÇÃO 

O primeiro cadastro deve ser feito por um representante da instituição. 

1) Preencher ficha de inscrição neste link. (http://inscinstituicao.recode.org.br/) 

2) Preencha todos os seus dados e da sua organização e finalize o seu cadastro.  

3) Acesse a categoria de cursos de Tecnologia e, na aba “Documentações de Parceria”, faça 

o download do Termo de Colaboração e siga as orientações para envio do documento e 

formalização da parceria.  

Atenção: 
 

O termo de parceria é um documento que reconhece e formaliza as ações de mútua 

colaboração entre a Recode e sua instituição. Esse documento permite garantir 

transparência, credibilidade e segurança para a Recode e seus parceiros. Seu prazo para 

assinatura e envio do documento pelos Correios é de 30 dias a partir do seu cadastro na 

plataforma. Endereço para envio: Rua das Acácias, 39 – Gávea – Rio de Janeiro/ RJ - 

CEP: 22451-060. 

 

2º PASSO: CADASTRO DO EDUCADOR 

Agora, veja como o educador ou voluntário da sua instituição pode se cadastrar para 

poder apoiar as aulas com os jovens. 

1) Preencher ficha de inscrição neste link. (http://insceducador.recode.org.br/) 

2) Selecione a instituição da qual você faz parte.  

3) Preencha todos os seus dados e finalize o seu cadastro.  

4) Acesse a categoria de cursos de Formação para Educadores Sociais.  

5) Conclua sua formação online no curso Metodologia Recode e demais cursos que irá 

oferecer.  

 
 

https://plataforma.recode.org.br/index.php/login/cadinstituicao
http://inscinstituicao.recode.org.br/
https://plataforma.recode.org.br/index.php/login/cadeducador
http://insceducador.recode.org.br/
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3º PASSO: CADASTRO DO JOVEM 

Neste momento, a instituição já pode divulgar e convidar os jovens a se inscreverem como alunos. 

1) Inscreva-se neste link. (http://inscaluno.recode.org.br/) 

2) Selecione a instituição da qual você faz parte.  

3) Preencha todos os seus dados e finalize o seu cadastro.  

4) Acesse a categoria Cursos de Tecnologia, escolha o curso da sua preferência ou indicado pela 

instituição associada.   

 

Informações adicionais 

 A Recode oferece um material para apoiar a sua instituição na divulgação dos cursos e 

mobilização de jovens. Acesse os arquivos em Cursos de Tecnologia_Documentação de 

Parceria ou neste link.  

 Também recomendamos a divulgação do vídeo Manifesto Recode: 

https://www.youtube.com/watch?v=77dZajIeOtU  

 Para qualquer dificuldade técnica com a plataforma Recode, escreva para 

meajuda@recode.org.br. 

 Para qualquer outra dúvida entre em contato com nosso time em 

relacionamento@recode.org.br. 

 

Vem com a gente reprogramar o mundo e transformar vidas através 

da tecnologia! 

Obrigada! 

 

https://plataforma.recode.org.br/index.php/login/cadaluno
http://inscaluno.recode.org.br/
https://www.dropbox.com/sh/7ybt295in7h4tnm/AADo0wO_16lgv813-8rRxPKXa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=77dZajIeOtU
mailto:meajuda@recode.org.br
mailto:relacionamento@recode.org.br

