
ESCOLAS DE MARACANAÚ



INTRODUÇÃO
 

Para o ano de 2023 o Instituto de

Desenvolvimento de Talentos tem

previsto o início das ações do Set

Cinético nas escolas. A realização

da etapa de execução depende

porém de novo patrocínio (aporte

financeiro por meio de destinação

fiscal) que fica entre

R$300.000,00 e R$559.735,05.

OPORTUNIDADE

Com esse recurso será possível

executar as ações desenvolvidas ao

longo de 2022 com o recurso inicial

patrocinado pela Gerdau SA. Será

desenvolvido o Set Cinético nas

escolas de Maracanaú. O valor

aportado irá impactar diretamente

o número final de beneficiários,

como ficará claro ao longo da

proposta.



De 620 a 1140 
Dentre elas ,  40 serão capacitadas na metodologia IDT

DADOS DO PROJETO
Durante 10 meses

pessoas impactadas em escolas da rede pública de ensino



De 90 a 168
HORAS TOTAIS DE

ATENDIMENTO

De 30 a 56
SESSÕES



PÚBLICO ALVO

O projeto é direcionado para ajudar alunos e

profissionais da rede pública de ensino, das classes

C, D e E. Visando também o empoderamento

feminino, 50% das vagas serão reservadas para

mulheres. 



TEMAS ABORDADOS

Comunicação não violenta

Responsabilidade emocional

Igualdade de gênero

Ambientes desenvolvedores

Autoestima

Empoderamento feminino

Empreendedorismo



CRIATIVIDADE
Capacidade de desenvolver

ideias, projetos e criações

inovadoras e úteis;

PENSAMENTO CRÍTICO
Habilidade de tomar decisões e

aprender coisas novas por meio da

análise crítica de informações, com as

quais o indivíduo se depara ao longo

de sua vida;

COMUNICAÇÃO
Capacidade de escutar,

compreender e passar

informações de forma clara e

eficiente;

 

COLABORAÇÃO
Habilidade de compartilhar tarefas e

se unir a colegas para resolver

problemas de forma prática,

realizando atividades de maneira

coordenada;

 

ATENÇÃO PLENA
 Percepção focada no presente e

capacidade de se concentrar nas

atividades, visualizando problemas

sob variadas perspectivas;

 

CURIOSIDADE
Sede de aprender,

compreender o mundo e

explorar novas ideias e projetos;

 

CORAGEM
Defesa da vontade própria para

alcançar objetivos, defendendo

seu posicionamento e, se

necessário, confrontando os

demais de maneira empática;

RESILIÊNCIA
Capacidade de lidar com

desafios e mudanças sempre

focando na possibilidade de

aprendizado;

 

ÉTICA
Orientação para princípios

morais nas vivências e tomadas

de decisão;

 

LIDERANÇA
Capacidade de se tornar uma

voz que guia caminhos a serem

explorados em conjunto;

 

METACOGNIÇÃO 
Apresentações são ferramentas

de comunicação que podem ser

usadas como demonstrações.

MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

Convicção de que o esforço

leva ao progresso e

capacidade de crescer com os

obstáculos.

 

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS (MÉTODO IDT)



A primeiro etapa do Set Cinético é levado para o contexto do

espectador, onde os participantes são convidados a refletirem

sobre suas vidas em uma de nossas sessões.

 

O processo ocorre  presencialmente com grupos de 10 pessoas

guiados pelo facilitador, de forma a encontrarem na

coletividade respostas às suas questões individuais.



TEMPO ATIVIDADE

15m Acolhida e preenchimento de ficha sobre a questão que o trouxe ao Set
Cinético;

30m Alongamento e respiração para aquietar a mente da correria cotidiana;

1h e 45m
Jornada em grupo, baseada no tabuleiro com 71 casas. Com a abordagem 
 com novos preceitos da jornada do herói, o objetivo não é percorrer as 71
casas do tabuleiro, mas ir até um ponto onde se alcance um aprendizado
pessoal;

ultimos 30m
Roda de diálogo onde partilha-se sobre a experiência vivida, quais insights
tiveram e quais ferramentas socioemocionais conseguem agregar às suas
vidas. 

CRONOGRAMA DA SESSÃO



A segunda etapa é aberta a todos os públicos maiores de 15

anos e é uma experiência sensorial individual e coletiva que

externaliza artisticamente o desenvolvimento de habilidades

socioemocionais. Essa intervenção ocorrerá em local fechado

onde haverá projeções, experimentos sensoriais, apresentação

artística e diálogo. 



CAPACITAÇÃO DE
FACILITADORES 

Serão 20 vagas para a cidade de Maracanaú,

uma vez que ela será a sede o Set Cinetico

Experiência. Desses serão contratados 5

facilitadores ao total.

EXECUÇÃO
Etapa para sessôes do Caminhos da Mente e

ensaios e apresentação do Set Cinético

Experiência.

TESTE DE ELENCO
Tanto os facilitadores quanto os demais artistas

serão selecionados para compor o Set Cinetico

Experiência

ETAPAS DO PROJETO



ENQUADRAMENTO

Art. 18

PRONAC

202934

INSTRUÇÃO NORMATIVA

MINC No 2/2019

TOTAL APROVADO
R$ 974.453,31

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU)

23/07/2020 - n° 140, sessão 1, p.97; Ministério do Turismo / Secretaria Especial da

Cultura / Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo a Cultura

CONTA CAPTAÇÃO

Banco do Brasil 01 -

Agência 2920-3 / Conta

Corrente 34.975-5

DADOS DO PROJETO



FACEBOOK
https://www.facebook.com/idtalentos

INSTAGRAM
@idtalentos_

L INKEDIN
IDT Instituto de Desenvolvimento de

Talentos

João Henrique
CONTATO

 E-MAIL

grupodepesquisa@gmail.com

CELULAR

(85) 99971-4340


