
 

 

Devido ao momento que vivemos no mundo, o Instituto Futebol de Rua 
apresenta aos patrocinadores os procedimentos já adotados frente à pandemia 
Covid-19. 

Nosso entendimento é que precisamos seguir as recomendações dos órgãos de 
saúde, levando em conta a responsabilidade social que temos atendendo 
milhares de crianças, que se enquadram dentro do grupo de risco.  

Contudo, entendemos também que é um momento para nos aprofundarmos e 
aperfeiçoarmos ainda mais nossa prática no que diz respeito à formação de 
nossos professores e professoras, afinal, são eles os responsáveis por colocar 
em prática nossa metodologia e mudar a vida de milhares de famílias.  

Visto isso, apresentamos abaixo as medidas que estão sendo tomadas pelo 
Instituto Futebol de Rua.  

 
1- Suspensão das aulas em todos núcleos em comunhão às portarias e 

orientações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. 
 
2- Suspensão de todas as atividades de inauguração/treinamento por 15 

dias a partir do dia 18/03, quando reavaliaremos os desdobramentos da 
evolução ou não da pandemia e as novas medidas a serem tomadas. 
Importante destacar que em alguns estados e municípios os referidos 
governos já anteciparam as férias de julho, o que implica afirmar que a 
paralisão das escolas deve ocorrer por mais 30 a 45 dias. 

 
3- Encaminhamento de trabalho home office para 100% dos professores e 

colaboradores. 
 
 
Em que consiste o trabalho home office de nossa equipe? 
 
DIRETORIA E COORDENAÇÃO DO PROJETO 

1- Monitorar os desdobramentos da crise coronavírus no âmbito 
governamental e junto às parceiras; 

2- Organizar documentação/turmas junto às escolas parceiras orientando 
os ajustes cabíveis para cada realidade; 

3- Monitorar e acompanhar o desenvolvimento das atividades home office 
da equipe de professores e suporte. 

 
EQUIPE DE SUPERVISÃO (PEDAGÓGICO E ESPORTIVO) 

1- Ampliar os cursos EaD ofertados aos professores; 

2- Acompanhar o desenvolvimento do Projeto; 

3- Implantação sistema gestão Sponte; 

4- Atualização portal dos professores; 



 

5- Implantação novo sistema relatórios de aulas; 

6- Elaboração Material Didático FdR Ano III; 

7- Revisão Traçado Metodológico FdR; 

8- Monitoramento Planejamento Estratégico Institucional; 

9- Atualização Planos de Trabalho por Projetos. 

 

SUPORTE (PEDAGÓGICO E ESPORTIVO) 

1- Dar suporte às ações que estão sendo desenvolvidas pelos professores; 

2- Atualizar cadastros/chamadas/cronogramas dos núcleos; 

3- Monitorar as atividades dos professores/as dos núcleos; 

 

PROFESSORAS/PROFESSORES 

1- Realizar o cadastro de alunos junto ao sistema de monitoramento (fichas 
de cadastro); 

2- Elaborar o cadastro de frequência e monitoramento das crianças e 
adolescentes (lista de frequência escola/chamadas; 

3- Desenvolver o Programa de Formação organizado pelo Instituto que 
está dividido em 3 Etapas: 

 
Etapa 1- Plano de Estudo 

Objetivos:  

a) Desenvolver a ampla formação dos professores nas áreas/campos de estudo 
trabalhados junto aos educandos dentro dos projetos. 

b) Construir avaliação sobre o material estudado e os impactos desse estudo 
no campo profissional; 

b) Desenvolver planos de aulas inovadores em cada campo/área estudada 
desde a perspectiva de ação do Instituto.  

 

Etapa 2- Curso EAD 

Objetivos: 

a) Contribuir no âmbito da formação humana e profissional quanto ao 
entendimento da educação socioemocional; 

b) Possibilitar o acesso à formação sobre educação socioemocional desde a 
perspectiva de construção humana/social/educacional/esportiva do 
Instituto Futebol de Rua; 



 

c) Alinhar a prática educativa das professoras e professores à luz da Base 
Nacional Curricular Comum- BNCC. 

 

Etapa 3- Implantação de Novo Sistema 

Objetivo: 

a) Aperfeiçoar o processo de gestão, monitoramento e avaliação das ações e 
impactos dos Projetos executados pelo Instituto Futebol de Rua; 

b) Desenvolver ferramentas compartilhadas em sistema de gestão nacional; 

c) Carregar os instrumentos de monitoramento e avaliação para um sistema de 
gestão único; 

 

 
EQUIPE FINANCEIRA 
 

1- Realizar cadastro de NF no sistema; 
 
2- Efetuar pagamentos e faturamentos; 
 
3- Formalizar as tomadas de preço/orçamentos para aquisões futuras; 
 
4- Dar continuidade nos provisionamentos financeiros e manutenção das 

finanças do Instituto. 
 

EQUIPE DE SERVIÇO 
 

1- Realizar rondas pontuais na sede do Instituo não passando de 15 minutos 
no local; 

2- Higienizar espaços e ferramentas de trabalho em período programado; 

3- Acompanhar prazos da alimentação das crianças que está em estoque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS TAREFAS A SEREM REALIZADAS HOME OFFICE 

1ª ETAPA- PLANO DE ESTUDO 

Queridas e queridos professoras e professores, abaixo encaminhamos as orientações para a elaboração dos Estudos, 
Avaliação, Autoavaliação e a construção dos Planos de Aula conforme cronograma. Leiam atentamente os cinco 
passos: 

Utilize o cronograma de acordo com a sua carga horária de trabalho. Se você tem uma carga horária de 16ha 20h 
semanais, utilize o "Cronograma A", se a sua carga horária e de 30 a  40h semanais utilize o Cronograma B. 

 

1º Passo:  (Leitura do Material) Você deverá fazer a leitura do material referente ao Plano de Formação continuada, 
que está disponível no Cronograma 1 e 2, conforme datas apontadas no próprio cronograma. 

Obs: Para a leitura, você poderá acessar o link que está disponível ao lado de cada data e ainda, acessar o Material 
nomeado de "Futebol para o Desenvolvimento" que está sendo disponibilizado em PDF.  
Importante: A data que consta no cronograma é o limite para envio de todas as atividades que deverão ser 
desenvolvidas home office nos seus dias de trabalho e hora atividade do Instituto Futebol de Rua. Em outras palavras, 
tenho, por exemplo, até o dia 26/03 às 00:00 para enviar minha Avaliação e Autoavaliação do Estudo e meu Plano de 
Aula sobre o tema: "Cultura de Paz". 

  

2º Passo: (Avaliação) Agora que você realizou a leitura é hora de desenvolver a Avaliação. Para essa avaliação a 
equipe está disponibilizando uma tabela "roteiro" que deverá ser seguindo.  De posse da tabela, preencha as lacunas 
com suas considerações. Estamos anciososos para fazer a leitura desse material.(Faça o dowload da tabela) 

  

3º Passo: ( Auto avaliação) É isso mesmo, não é só as crianças que realizam a autoarbitragem do jogo. Aqui em nosso 
processo enquanto professores também teremos autonomia para nos autoavaliar. Nesse sentido, abaixo da tabela há 5 
possibilidades de autoavaliação, escolha aquela que melhor define seu empenho nessa atividade.  

  

4° Passo: (Realização do Plano de Aula) Agora que você já realizou o estudo, desenvoleu a avaliação e a 
autoavaliação, é hora de desenvolver o Plano de Aula. Para essa atividade, estamos colocando em anexo o "protótipo" 
para que já desenvolvam a aula dentro dele. Alguns pontos são importantes e claro, camos descrever abaixo( Plano de 
aula deverá ser feito em parceria com o professor de Educação Físíca pois as aulas são integradas, na prática 
vocês deverão construir 1 aula de formação humana e 01 aula de esportiva): 

4.1- Ao desenvolver o plano de aula, não esqueça dos objetivos; 

4.2- Quando for pensar as atividades, leve em conta a realidade das nossas escolas e isso significa pensar os espaços, 
os materiais, as crianças, os horários. Não posso planejar uma aula por exemplo que é necessário 3 horas para o 
desenvolvimento. 

4.3- O Plano de aula deve levar em conta a faixa etária com quem atuamos, na grande maioria, crianças e adolescentes 
entre 07 e 13 anos de idade, advindos de escola pública, de regiões de risco e vulnerabilidade social; 

4.4- Não altere o padrão de: Letras, cores, design do power point onde estão desenvolvendo o plano de aula; 

4.5- Dimenões de Trabalho Oficina de Formação Humana: Sentir, Pensar, Agir e Interagir. 
4.6- Dimenões de Trabalho Oficina de Esportiva: DNA do Futebol de Rua, Nivelamento Psicomotor,  Habilidade FDR e   
Futebol de Rua. 
 
5º Passo: (Envio do plano de aula e da Avaliação) Parabéns, você chegou ao fim dessa jornada. Agora que tens a sua 
Avaliação e Auto Avaliação concuídas e também seu Plano de Aula está pronto, é hora de enviar para a equipe que irá 
Receber, Ler, Analisar  dar um feedback das suas produções. Para isso, solicitamos que envie todo esse materia para o 
e-mail: suportepedagogico@futebolderua.org com cópia suportepesportivo@futebolderua.org . 

 

 

mailto:suportepesportivo@futebolderua.org


 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

CRONOGRAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 16-20 HORAS 

Material Referente a 1ª Etapa do Processo 

 

 

CRONOGRAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 30-40 HORAS 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

TEMPLEATE DA ÁREA DO CURSO DE EDUCAÇÃO SOCIOMOCIONAL  

2ª Etapa Curso EAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO ENTREGUE AOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

Curso de Mobgrafia EAD-  

Em Andamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

3ª Etapa- Implantação do Novo Sistema 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Implantador: Phillip Data: 17/03/2020 Horário: 13h50 OK 

Horário de Início: 13h58 Horário de Término: 16h05 

Duração: 2 horas 

Horas realizadas  

Horas de 

falta  

Horas remarcadas    

CONTEÚDO  OBSERVAÇÃO 

Apresentação do Cronograma de 

Implantação do Sistema 1 17/03 

Utilitários > Grupos de Usuários 1 17/03 

Utilitários > Usuários 1 17/03 

Cadastros > Funcionários 1 17/03 



 

Cadastros > Dados da Empresa 1 17/03 

Logoff (Como sair do sistema) 1 17/03 

Utilitários > Usuários conectados 1 17/03 

Central de ajuda e Chat Online 1 17/03 

Utilitários > Opções > Opções 

Gerais/Opções de 

Personalização/Opções de 

Relatórios 1 17/03 

Utilitários > Editor de documentos 1 17/03 

Relatórios > Relatórios Gerenciais 1 17/03 

Financeiro > Geração de 

cobranças (orientar a escola sobre 

o serviço) 1 17/03 

Cadastros > Cadastros Gerais > 

Financeiro (caixas, operadoras de 

cartão /parcelamentos, tipos de 

pagamentos de professor horista, 

etc.) 1 17/03 

Utilitários > Opções > Opções 

Financeiras 1 17/03 

Utilitários > Tabela de juros 1 17/03 

Financeiro > Plano de contas e 

Centro de custos 1 17/03 

Financeiro > Calendário Financeiro 1 17/03 

Cadastros > 

Clientes/Fornecedores 1 17/03 

Financeiro > Contas a Pagar 1 17/03 

Validação pedagógica (Solicitar 

preenchimento das informações) 1 17/03 

Orientações sobre Download dos 

vídeos de treinamento (Vídeos 

ficam disponíveis por 15 dias 

corridos, posteriormente são 

excluídos de forma automática) 1 17/03 

Orientações sobre cronograma de 

Webinars Semanal 1 17/03 



 

Percentual da aplicação 100  

Tarefas a ser realizadas: Cadastrar Grupos de usuários 

Cadastrar Usuários 

Cadastrar Funcionários e vincular aos respectivos 

usuários 

Preencher os Dados da Empresa 

Preencher os dados para Homologação Bancária 

Cadastrar opções de parcelamento no cartão 

Configurar Tabela de Juros 

Cadastrar categorias do Plano de Contas 

Cadastrar Clientes|Fornecedores 

Alimentar o Contas a Pagar 

 


