
Cg0rr«O OE ATEM0!M£N7O 
SOCIOIDUCATIVO AO AOOtESCENTE

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 003/2021-SCP 
PROCESSO SDE N° 0381/21

ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si celebram a 
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente - FUNDAÇÃO CASA-SP e SOMAS 
PROJETOS SOCIAIS.

A FUNDAÇAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - 
FUNDAÇÃO CASA-SP, instituída pela Lei n° 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações 
que lhe foram introduzidas, com sede na Rua Florêncio de Abreu n° 848, Luz, São Paulo - SP, 
CEP 01030-001, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.480.283/0001-91, neste ato representada pelo 
senhor FERNANDO JOSÉ DA COSTA, Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo 
expediente da Fundação CASA, nos termos do Decreto publicado no DOE de 05-10-2020, e por 
seu Diretor Administrativo AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA, nomeado nos termos da Portaria 
Administrativa n® 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA e,

SOMAS PROJETOS SOCIAIS, associação, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MPF sob o 
número 33.455.563/0001-23, com sede à Avenida Paulista, n” 1374, 5° andar, São Paulo - SP, 
CEP 01310-916, neste ato representada por sua Diretora Presidente, senhora CAMILA 
FERNANDEZ ACHUTTI, portadora da cédula de identidade com RG n® 48.448.571, inscrita no 
CPF sob o n° 409.056.878-17, doravante denominada SOMAS, celebram o presente Acordo de 
Cooperação, em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei 
13.019/14 alterada pela 13.204/15, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Acordo de Cooperação tem como objeto o desenvolvimento do Projeto Código Livre, 
para desenvolver programas na área da informática e tecnológica, nos Centros de Atendimento 
localizados na Capital, Região Metropolitana e Litoral de São Paulo, conforme descrito no Piano 
de Trabalho.

O) o

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
I - Compete à FUNDAÇÃO CASA-SP;
- Colaborar com a parceria, para o desenvolvimento adequado do Plano de Trabalho (Anexo I):

- Prestar esclarecimentos e informações aos interessados na execução do acordo;
- Designar um gestor para acompanhar e avaliar as etapas de desenvolvimento do trabalho, e 

estabelecer intercâmbio de informações com o gestor designado pela parceira;
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II - Compete ao SOMAS PROJETOS SOCIAIS:
- Executar, em conjunto com a Fundação CASA - SP, o plano de trabalho, zelar pela boa 

qualidade das ações e serviços prestados buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade 
em suas atividades;

- Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas da 
Fundação CASA-SP, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;
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“ Seguir as orientações da Instituição, adentrando ao local somente com equipamentos e 
materiais previstos para a execução do projeto; não se utilizar de fotos e/ou vídeos que 
exponham adolescentes e a Fundação CASA, sem o consentimento da própria;

- Relatar aos responsáveis qualquer informação que comprometa o desenvolver do projeto;

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
As atividades decorrentes do presente Acordo serão executadas fielmente pelos partícipes, de 
acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecuçâo total 
ou parcial.

As ações relacionadas à execução das atividades objeto deste Acordo dar-se-ão conforme 
acordado entre os partícipes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS
Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução 
do presente Acordo de Cooperação. As despesas necessárias à plena consecução do objeto 
acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se 
fizerem necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos 
dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente acordo serão prestados em regime de 
cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO
Cada partícipe indicará um gestor e seu suplente para acompanhamento da execução deste 
acordo, conforme as obrigações previstas no art. 61 da Lei n° 13.019/2014;

Ao gestor do Acordo de Cooperação da FUNDAÇÃO CASA-SP, competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem na sua execução e de tudo dará ciência à Administração da FUNDAÇÃO CASA-SP;

O gestor do Acordo de Cooperação anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados;

O acompanhamento não exclui e nem reduz a responsabilidade dos outros partícipes perante a 
FUNDAÇÃO CASA-SP, e/ou terceiros.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O presente acordo terá vigência de 18 (dezoito) meses, a partir de 01 de julho de 2021, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de metas, mediante termo 
aditivo ou por apostila, conforme previsão do art. 57, da Lei n® 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
A denúncia ou rescisão deste Acordo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer 
um dos partícipes, mediante notificação, com prazo mínimo de antecedência de 60 (sessenta) 
dias, em conformidade com o art. 42, da Lei n® 13.019/2014. A eventual rescisão deste Acordo 
não prejudicará a execução de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, 
os quais manterão seu curso normal até sua conclusão.
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Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de suas 
cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a 
superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexequível, 
imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Acordo será providenciada pelo FUNDAÇÃO CASA-SP, no Diário 
Oficial do Estado, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 38, da Lei 
Federal n" 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Capitai de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento, sendo obrigatória a tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do inciso 
XVII do artigo 42.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São Paulo, de de 2021.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 
FUNDAÇÃO CASA-SP

Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania 

respondendo pelo expediente da FUNDAÇÃO CASA-SP

Aurélio Olímpio de Souza
Diretor Administrativo
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SOMAS PROJETOS SOCIAIS

wíYnií]
Camila Ferna

Diretora

TESTEMUNHAS:

Tatíane Regina Faula Horta
Chefe de Seção

Alessandra Batista Leite
Gerente Técnico

DOCUMENTO ASStNADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA ã <
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MASTERTECH SOMAS

programa código livre
proposta pedagógica e operacional

CÓDIBO LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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uma breve história \
\

Mastertech é uma escola dedicada ao ensino de 
habilidades e competências do século XXI.

Mais do que recriar experiências típicas em sala de aula. 
sua essência é o estímulo das habilidades do aluno para 
aprender a aprender através da conectividade ponto a 
ponto, bem como da dinâmica da sala de aula invertida.

Isso, na verdade, melhora a compreensão dos alunos 
sobre a Importância da educação, e mais importante, 
inspira as pessoas se transformarem, bem como o seu 
entorno.

Nos últimos 4 anos, a Mastertech treinou mais de 2.000 
alunos e desenvolveu sólidos relacionamentos com mais 
de 50 empresas de todos os mercados e indústrias 
entregando diagnóstico e soluções diferentes para suprir 
as lacunas de habilidades.

No campo social, nos posicionamos de forma proativa. 
promovendo uma gama de programas inclusivos e ações 
voltados para pessoas em regiões vulneráveis e origens 
que sofrem de representação social inadequada e que. por, 
esse motivo, têm limitado e raramente sem acesso a 
ferramentas de aprendizagem.

Dentre os nossos projetos mais representativos 
destacam-se a Estação Hack, Barueri Digital, Caieiras. 
Programa de Introdução ao Letramento Digital (realizado 
no centro de progressão feminina do Butantã), Omni 
Probem, Estrelas Fora da Caixa, entre outros.

Tais experiências nos proporcionam uma bagagem de 
lições aprendidas que são retroalimentadas a cada projeto 
realizado. É com base neste histórico e contexto que 
apresentamos nossa proposta de trabalho junto à 
Fundação Casa.

CÓDieO LIVRE— PUNDAÇÃO CASA
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nossa linha do tempo
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mastertech: uma escola que flui
B2C, B2B

2016
Coding School 
Software House

B2C, B2B

2017
Coding School 
Software House 
Agile Mindset 
Digital Transformation

B2C. B2B. SOCIAL, GOV.

2018
Coding School 
Software House 
Agile Mindset 
Digital Transformation 
Minority Education 
Teacher's Formation 
Public Affairs

B2C, B2B. SOCIAL. GOV. NON-PROFIT

2019.2020
Coding School 
Software- H-ous-e-
Ag lie Mindset 
Digital Transformation 
Minority Education 
Teacher's Formation 
Public Affairs 
Blended Learning 
Logical Thinking (trivium)
SaaS. Human Capital Mgmt 
Educational Podcasts

CÓD160 LIVRS— FUNDAÇÃO CASA
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O contexto do programa
0 que nos trouxe até aqui

CÓOiOO LIVRE— EÜNOAÇÂO CASA
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mastertech e fundação casa
\
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Nosso encontro com a Fundação Casa nasce no Início de 
Março de 2019, através de uma reunião a convite do chefe 
de gabinete da secretaria de justiça. Fabío Makoto e a 
chefe de gabinete da Fundação Casa e juíza de direito da 
secretaria de justiça, Dra. Ana Paula Lins. Nesta ocasião 
nos apresentaram a necessidade de trabalhar a literacia 
digital dentro dos programas da Fundação Casa.

Neste mesmo mês nos reunimos com o time da gerência 
de educação profissional da Fundação Casa para falar de 
algumas oportunidades. Entendemos que um bom 
primeiro passo seria oferecer vagas para os meninos em 
regime de semi liberdade em um dos nossos programas 
já existentes voltados para jovens de 1ó a 25 anos em 
situação de vulnerabilidade, a Estação Hack.

Em Abril do mesmo ano, realizamos uma reunião com os 
diretores das unidades de atendimento de semi liberdade 
para apresentar o programa e as nossas salas de aula.

Paralelamente, em conversa com o Itaú, entendemos que' 
existia um interesse por parte deles em participar 
projetos deste tipo. assim sendo, iniciamos o processo de 
elaboração do projeto e levantamento de financiamento.

Para os ciclos Maio e Junho de 2019 abrimos 50 vagas na 
Estação Hack. Os jovens passaram pelo mesmo processo 
de inscrição que os demais alunos e também tiveram a 
oportunidade de conhecer o espaço prevlamente.

CÓDIGO LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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mastertech e fundação casa
Estes dois ciclos foram muito proveitosos no sentido de que 
pudemos entender o que seria viável em termos de carga 
horária, conteúdo, etc. Aprendemos, por exemplo, que 
aulas nos finais de semana poderiam ter pouco 
engajamento, visto que é o único tempo livre que os jovens 
em semi liberdade teriam.

Assim nasce a idéia de levar a formação para dentro das 
Fundações Casa, atendendo também as unidades 
femininas, dando continuidade na primeira experiência que 
tivemos com o Centro de Progressão Penitenciária 
Feminina.

Em Dezembro de 2019 recebemos a liberação do 
financiamento para colocar o projeto em prática. Foi quando 
começamos a retomar o contato com a Fundação Casa.

Em Dezembro de 2019 recebemos a liberação do 
financiamento para colocar o projeto em prática. Foi quando 
começamos a retomar o contato com a Fundação Casa.

Em Janeiro e Fevereiro deste ano realizamos algumas* 
reuniões para apresentação da nossa idéia, foi uma 
oportunidade também para entender mais de perto o 
funcionamento da Fundação Casa como um todo, bem 
como da educação profissional.

Estas conversas resultaram em uma visita técnica realizada 
em Março è uma das unidades (Casa Paulista) com o intuito 
de conhecer o espaço, em especial as salas de aula e 
laboratório de informática.

Desde então nos dedicamos a refinar o projeto que 
apresentamos hoje.

CÓDieO LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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projeto código livre
objetivos gerais

CÔDIÊO LIVRE— FJNDAÇAO CASA
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objetivos gerais
A Mastertech entende a reintegração social 
como uma oportunidade para desenvolver os 
primeiros passos em uma carreira e encontrar 
uma possibilidade de ser economicamente ativo.

Um dos mercados mais prósperos é o de 
tecnologia e produção digital. Este campo tem 
muita demanda de trabalho disponível e busca 
diversidade.

Por outro lado, temos nativos digitais. Eles 
nasceram com tecnologia. Eles vivem a 
tecnologia diariamente, mas são apenas 
usuários e não produtores.

X

Esta formação foi pensada de forma a habilitar o 
aluno a entender desde o funcionamento do 
mercado de tecnologia, passando por 
conhecimentos fundamentais em web até a' 
capacidade de produzir um site com 
funcionalidades básicas.

Neste cenário, o programa visa proporcionar a 
eles a oportunidade de transformá-los de 
consumidores a produtores de tecnologia.

Para participar do programa não é necessário 
conhecimento prévio em programação, apenas 
em informática básica.

CÓDIGO LIVRE— PUNDAÇ&O CASA
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objetivos gerais \

A expectativa do programa Código Livre é impactar 16 unidades da Fundação Casa (região 
metropolitana de São Paulo), com turmas de 15 vagas cada. fazendo uma turma por trimestre.

Com este cenário seria possível oferecer 1140 vagas no total.

vagas por turma unidades atendidas turmas por ano turmas totais vagas totais

15 14 4 7ê* 1140

0 cronograma sugerido para a entrega deste projeto será apresentado mais adiante.

^algumas unidades teriam 6 turmas ao longo do projelo por conta da escala de execução

** estamos expostos ao interesse dos alunos em escolher esta formação dentre outras disponíveis nas unidades CÓDieO LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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metodologia
nossa forma de trabalho
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Utilizamos como metodologia de ensino o aprendizado 
baseado em missões, onde os alunos possuem uma 
postura ativa na jornada de aprendizado, explorando 
problemas e projetos da vida real.

Nossas experiências em sala de aula se apoiam em 4 
elementos: instrutor, assistentes de ensino, conteúdo 
e alunos.

Eles são ex-alunos da Mastertech e uma das suas 
principais contribuições é garantir ritmo e cadência no 
aprendizado dos alunos.

Normalmente operamos com um assistente a cada 10 
alunos em sala de aula.

A participação dos alunos na experiência de ensino é 
fundamental para a sua aprendizagem. Neste ponto, 
acreditamos fortemente em pair programming, 
também aplicado no Centro de Progressão. 
Penitenciária Feminina, onde o trabalho é realizado 
em dupla.

Esta é uma forma de fomentar a colaboração e a 
comunicação, exercitar a postura de trabalho e a 
definição clara de papéis e responsabilidades.

No contexto da fundação casa. dá uma chance de o 
aluno vivenciar práticas de mercado e desenvolver 
habilidades socioemocíonais valorizadas no ambiente 
profissional como cocrlaçâo. comunicação e escuta 
ativa.

C Ó 0 I (5 0 LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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MASTERTECH SOMAS

V \

os elementos da experiência mastertech em aula

Treina
Tutora. Mentora. Facilita 
Sensibiliza 
Cria conteúdo 
Orquestra a experiência

Individualizam para personalizar 
Equalizam a turma
Refinam a experiencia "durante o voo"
Controlam ritmo de aula 
Executam feedback da turma 
Aplicação de Exit Ticket

Coração da Metodologia 
Ênfase na prática 
Repetição para fixação 
Linguagem simples e desmlstífícada 
Tendências de Mercado em sala de aula 
Motor do Ensino — Empoderamento

conteúdo

Aprender a aprender 
Ex-aluno como inspiração 
Empatla. cumplicidade. 
Human Factor

alunos

Transferência e absorção 
Ferramentas: uso prático 
Atividades "off-class" 
Repetição para fixação

Centro da experiência 
Feedback sobre aprendizado 
Parte da inteligência coletiva
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conteúdo
ementa e objetivos de aprendizagem
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MASTERTECH SQMAS

como pensamos a ementa
A construção da ementa segue as melhores práticas 
desenvolvidas pela Mastertech nos últimos anos, bem 
como as tendências de mercado, na intenção de suportar a 
empregabílidade dos alunos após a formação, com um 
viés de reínserção social.

Sendo assim, a jornada de aprendizagem começa com um 
entendimento de porquê aprender tecnologia é relevante e 
como chegamos até os dias de hoje. para isso, explicamos 
como os computadores e a internet funcionam. Essas 3 
primeiras etapas, que representam os 4 primeiros 
encontros servem de esteio para que os alunos passam se 
reconhecer na formação. Além disso é um baliza dor do 
nível de conhecimento que eles já trazem.

As próximas 3 etapas são mais técnicas, onde começamos 
0 programa com lógica, lápis e papel, desenvolvendo com 
os alunos pensamento computacional antes de qualquer 
linguagem de programação ou ferramenta específica.

Com essa competência adquirida, partímos para os 
conteúdos de HTML e CSS. Nesse ponto temos a entrega 
do primeiro artefato do portfolio profissional dos alunos. 
Terão sido cobertos 12 encontros até esse momento,

A última etapa visa tornar real a competência do 
desenvolvimento de um site que resolva um problema 
real, ou seja, que carregue em si a responsabilidade de ser 
aderente a realidade de seus usuário e que funcione nos 
mais diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Com isso encerramos o curso com o desenvolvimento de 
um projeto mais robusto, que de fato represente um 
artefato digital que pode resolver um problema real.

\
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MASTERTECH SQMAS

detalhamento da ementa

Etapa Assuntos abordados Objetivos de aprendizagem Encontros

1

Apresentação do curso
Introdução (como sites retornam uma 
resposta)
0 que é programação
Sistemas operacionais
Mercado de trabalho

Demonstrar letramento digitai.

Compreender como se organiza o mercado 
de trabalho em tecnologia.

Explicar como a internet funciona.

1

2
0 que é front end e back end
Áreas de aplicação 1

3
Organização de projetos
Uso do terminal
Comandos básicos

2
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MASTERTECH SOMAS

detalhamento da ementa

Etapa Assuntos abordados Objetivos de aprendizagem Encontros

4
Introdução à lógica
Algoritmos
Pseudocódigo

problemas.

padrões em soluções de

Abstrair soluções real para o mundo digital.

Construir sequências de passos

3

5
0 que é HTML
Tags
Estrutura de um site

Reconheceras ferramentas de edição de 
código disponíveis.

Reconhecer as TAGs de HTML

Aplicar as TAGs para a estruturação de um 
site predeflnido.

3
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MASTERTECH SOMAS

detalhamento da ementa

Etapa Assuntos abordados Objetivos de aprendizagem Encontros

6

0 que é CSS
Funções para personalizar a sua página 
Seleíores CSS
Propriedade CSS

Reconhecer os seletores e propriedades de 
CSS

Aplicar os seletores e propriedades de CSS

Modificar sites já existentes conforme 
demandas externas sugeridas

4

7 Projeto intermediário
Construir um site completo com HTML e
CSS dado um layout.

2
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detalhamento da ementa
N

\
\

Etapa Assuntos abordados Objetivos de aprendizagem Encontros

Compreender o que é responsivldade

8

Responsivldade
Exemplos de aplicação
Tipos de dispositivos
Desktop e mobile

Relatar problemas de responsividade em 
sites existentes

Solucionar problemas de responsividade 
em sites existentes

2

Criar arquivos de CSS responsívos.

9 Projeto final

Criar a estrutura e as bases visuais de um 
site que resolva um problema real

Construir um site completo com HTML e
CSS dado um layout responsive.

3
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MASTERTECH SOMAS \

O que iremos mensurar \

Para monitorar a qualidade do curso utilizamos uma pesquisa de satisfação ao final de cada encontro 
como objetivo de entender.-

1. Como foi 0 encontro

2. Performance do instrutor

3. Performance do assistente

4. Comentários gerais (qualitativo)

5. Presença nas aulas*

Estas informação são utilizadas para ajustarmos a experiência em sala de aula a cada encontro, 
trazendo o aluno para um papel protagonista e influenciador do seu entorno (sala de aula). Ao final de 
cada turma, será produzido um relatório final que será compartilhado com a Fundação Casa.

*os certificados só serão emitidos para aqueles que tiverem 75% de presença e tiverem realizado a entrega dos projetos.
*a operacionalização da coleta de dados será adequada a realidade da unidade, quando houver conexão com a internet já será feita por submissão de formulário no final do encontro, senão ela será feita em 
papel 6 digitalizada pela equipe Maslertech.
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MASTERTECH SOMAS

operação
A entrega desde projeto se apoiará em um time de educadores e assistentes em sala de aula para 
atender 4 unidades simultaneamente na região metropolitana de São Paulo.

Desta forma, se faz necessária uma acomodação logística que leve em consideração: proximidade 
entre as unidades e uma grade de horário que permita este trânsito, conforme exemplo abaixo:

5eg ter qua quí sex

Período! CmB Jyqylâ Cisa Belém Casa Juqufá Casa Belém n/a

Período 2 Casa Rio Tâmisa Casa Bela Vista Casa Rio Tâmisa Casa Bela Vista n/a

\
\

Além deste time. contaremos com um gerente de projetos e coordenador pedagógico que atuarão para 
suportar e acompanhara entrega do projeto.
"d lista de unidades a serem atendidas deve ser arardada entre as partes devido a necessidade de proximidade geográfica e pagamento do 
deslocamento da equipe. Além disso, precisamos de 3D dias desse acordo para operacionalização do oferecimento. CÓDIGO LIVRE— FUNDAÇÃO CASA
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MASTERTECH SOMAS

X.

recursos pedagógicos
Em relação aos recursos pedagógicos, são necessários para a realização deste projetO; computador, 
quadro ou lousa, projetor, acesso à internet e materiais de papelaria (folha sulfite e canetinha).

Entendemos que as unidades de internação possuem laboratórios de informática já existentes, por- 
isso nossa intenção é utilizar esta infraestrutura.

Levaremos os materiais de papelaria quando necessário.

Caso não haja internet disponível, podemos levar os conteúdos em pendrive para disponibilizar para 
os alunos.

\
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Planejamento Fundação Casa — Cursos Introdutórios de Programação
Projeto; SOMAS; realização Mastertech

> estimativa de impacto: operação 100% remota

na hipótese de mudança para atividade presencial, esse plano precisará ser revisto

Ano
-----1--------------------------------------------------1

1 Trimestre1
t
r11
t
11

turmas alunos
por
turma

total de 
alunos

carga
horária
total

2021 1 trimestre #3 
j julho agosto, setembro

8 8 64 320

1 trimestre #4
j outubro, novembro, dezembro

12 8 96 480

2022 j trimestre #1
j janeiro, fevereiro, março

16 8 128 640

1 trimestre #2
1 abril, maio, junho

16 8 128 640

1 trimestre #3 
; julho, agosto, setembro

16 8 128 640

j trimestre #4
j outubro, novembro, dezembro

16 8 128 640

Total ! 18 meses de plano
r
I1

84 672 3360

o 0 O O e

observações

AmpllâiTK» 0 escopo de 12 paira 18 meses, com o 
objetivo de compensar â diminuição no impatóo total 
de alunos atendidas, por canta das restri0es de 
distanciamento pessoal

^ Vamos começar com â iurmas por írimesfre e subir 
gradativamenfé até 16 tumfias, nível onde 
estabilizaremos nossa operação,
Ao final, fâremos ofertedo 84 turmas

A Estímamios o impacto com base na premissa de 8
alunos por turma, que é o limite atual das estruturas 
de laboratórios da Fundação Casa.

A Com base nas premissas de alunos e turmas, 
esperamos formar 672 alunos.

Berâo 40 horas de formação por turma, o que 
totalizará 3360 horas de dedicação dos times da 
ISomas+Mastertech} — Isso é 25% atíma das horas 
previstas no plano originai, o rpe tomou-se possível 
por operamos em um modelo 100% remato.
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'' N

\

considerações finais
V

X\

Este projeto foi pensado com base nas experiências e melhores práticas que tivemos além da troca de 
informações que com a fundação casa.

Dado 0 cenário que estamos vivendo, entendemos que a quantidade de alunos por sala. bem como 
cronograma de execução são passíveis de adaptações para atender as orientações de segurança dos 
órgãos competentes.

Nos colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas

São Paulo, 15 de Maio de 2020 CÓDIGO LIVRE— FUNDAÇAO CASA
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obrigada
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