
 

 

 
 

 

Relatório Cineastas 360º 
 

 
1. Introdução 
 

O projeto Cineastas 360º de 2020 tem como objetivo formar 500 alunos em 
uma trilha formativa relacionada à Realidade Virtual (RV) nas 20 escolas, 

que já participaram do projeto ao longo dos anos de 2018 e 2019, e que 
essas escolas apresentem pelo menos uma ação de RV. 

 
No entanto, a pandemia do covid-19 forçou a revisão de implementação do 

projeto tal como planejado, como poderá ser demonstrado adiante.   

 
 

2. Do planejado 
 

Desde o final de 2019, a Recode entrou em contato com as escolas para 
consulta-las sobre o interesse em participarem de um segundo processo de 

atividades envolvendo a metodologia do 360º já implementada nos últimos 
4 semestres e, inclusive, usando os materiais já doados pelo Facebook. 

Desse contato, as 20 escolas ratificaram a intenção em participar do projeto 
em 2020. 

 
 

3. Limitações da conjuntura 
 

Já em 2020, com o cenário de isolamento social e, consequentemente sem 

aulas, uma segunda consulta foi realizada e dez (10) delas continuaram com 
o interesse em implementar atividades durante o ano escolar, mesmo 

indicando que o conteúdo pedagógico planejado no início do ano continuará 
a ter de ser implantado. Segue, no quadro abaixo, as escolas que ainda 

querem participar do projeto e os que não têm mais interesses no projeto 
ainda esse ano: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
Quadro 1 

Status da participação das escolas em participar do Cineastas 360º 
em 2020 

 

Querem participar em 2020 
Estado Cidade Escolas Diretor 

BA Ruy Barbosa C.E. Professor Magalhaes Neto Auxiliadora 

DF Brasília Centro Educacional São Francisco 

(CED São Francisco) 

Matheus 

GO São Luís dos 

Montes Belos 

E.E. Presidente Costa e Silva  Marisa 

MA Presidente Dutra IEMA- Unidade Plena de Presidente 

Dutra 

Keila Cristina de 

Sousa 

MS Campo Grande EE Lino Villachá Rudnei Siqueira 

Bernardes 

PA Breves EEEM Professora Maria Elizete Fona 

Nunes  

Gedielson 

PB Zabelê EEEFM Profa. Maria Celeste do 

Nascimento 

Jandirene Tidurcio do 

Nascimento Bezera 

PB Campina Grande Instituto Federal da Paraíba – IFPB Ana Cristina Alves de 

Oliveira 

SC Capinzal Escola de Educação Básica Mater 

Dolorum 

Giana Carla Martins 

SP Campinas Escola Estadual Culto à Ciência Glauber Maldonado 

Ferreira 

    

Não querem participar em 2020 
Estado Cidade Escolas Diretor 

AP Pedra Branca 
do Amapari 

Escola Indígena Estadual Aramirã 
na Terra Indígena Wajãpi 

Evilázio Ribas 

AP Macapá E. E. Tiradentes Não é o mesmo da 
época 

GO Goiânia C.E. Carlos Alberto de Deus Francisco Ricardo 
Alves Vasconcelos    

MG Santa Rita do 
Sapucaí 

E. E. Sanico Telles Christiane Bothrel 

PR Jacarezinho E. E. José Pavan Adalberto 

PR Cianorte Colégio Estadual Cianorte  Claudineia 

PR Curitiba Colégio Estadual Presidente 
Lamenha Lins 

Luciane Del Valle 

RJ Rio de Janeiro Escola Estadual Andre Marois João Paulo 

RJ Rio de Janeiro CE Souza Aguiar  Mara (vice) 

TO São Félix do 
Tocantins 

Sagrado Coração de Jesus Josélia Pereira dos 
Santos 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
4. Proposta de plano de Ação para 2020 

 
Pensando na implementação das atividades do projeto a partir desse cenário 

de pandêmia, a Recode vem propor as seguintes atividades para serem 
implementadas a partir do segundo semestre de 2020: 

 

4.1 Implementação das atividades planejadas dentro das 10 escolas 
que ainda continuam com interesse em desenvolver ações de RV 

 
Cada uma dessas escolas formaria pelo menos 25 alunas/os nas atividades 

propostas do projeto e apresentaria pelo menos uma ação de RV, 
totalizando, assim, 250 jovens e 10 ações de RV.  

 

4.2 Recode recrutaria mais 10 escolas para formar pelo menos uma 
turma com 25 alunas/os, em um curso de 20 horas, ligado à RV.  

 

A Recode compromete-se a oferecer uma formação com conteúdo ligado à 
RV, com pelo menos 20 horas, a pelo menos 25 alunas/os de cada uma 

dessas novas escolas, que nunca tiveram contato com a metodologia do 
Cineastas 360º. 

 
Dessa forma, nessa conjuntura haverá a participação de pelo menos outros 

250 jovens. Todavia, para a realização da atividade de RV em si, essas 
escolas teriam de ter tecnologias para desenvolvê-la.   

 

Assim sendo, ao final de 2020, teremos 500 jovens concluintes de formação 
sobre RV, provenientes de 20 escolas, e 10 ações de RV. 

 
 

5. Ação imediata realizada pela Recode em abril e maio 
 

Para mantermos as escolas que participaram do Cineastas 360º em 2019 
minimamente motivadas e dando continuidade do nosso relacionamento 

com elas, oferecemos e apresentamos o Desafio Recoders e a Campanha 
internet na mão:  

 
 

5.1 Desafio Recoders 
 

Por meio de um lançamento de um desafio, jovens de todo o país foram 

estimulados a (sozinhos ou em times de até 5 pessoas), de dentro de suas 
casas, pensar em ações envolvendo a tecnologia – totalmente de forma 

virtual -  para beneficiar suas comunidades. Para participarem do Desafio, 



 

 

 
 

têm de ter entre 15 e 29 anos e ter um celular em mãos e/ou acesso à 

internet. 
 

O Desafio é finalizado em quatro fases: na primeira, os jovens devem 
concluir 40 horas dos cursos da Recode; na segunda fase, o time cria uma 

ação virtual pensada em grupo e a inscreve no site do Desafio; na fase 
seguinte, após a Recode selecionar as 50 melhores ações, os jovens enviam 

o vídeo apresentando a ação e; os cinco melhores times serão premiados. 
 

 
5.2 Campanha Internet na Mão! 

 
Com o prolongamento do isolamento social e, por conseguinte, o 

fechamento das instituições as quais os jovens fazem os nossos cursos e 
entendendo que o nosso público prioritário é formado por jovens moradores 

de favelas, em situação de alta vulnerabilidade econômica e social, a Recode 

lançou a Campanha Relâmpago Internet na Mão. 
 

A Campanha busca incentivar a formação de jovens de 15 a 29 anos em 
cursos oferecidos pela Recode em sua plataforma de aprendizagem e os 

primeiros 500 jovens que concluírem 40 horas de curso recebem como 
incentivo R$ 15,00 em créditos de internet no celular. 

 
 

 


