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Sobre esta cartilha 

A cartilha é fruto da 
sistematização de tecnologias 
desenvolvidas pelas 
Organizações da Sociedade 
Civil apoiadas no edital de 
2020 e executadas no ano 
de 2021 com a coordenação 
da Fundação Abrinq e 
acompanhamento técnico da 
consultoria Mandaçaia Social.

As sistematizações aqui 
apresentadas são sobretudo 
do esforço e experimentação 
das organizações sociais AVSI 
Brasil, Casa Pequeno Davi e 
Associação Reciclázaro em criar 
metodologias e experiências 
para enfrentamento dos desafios 
dos territórios em que atuam e, 
particularmente, das mulheres 
público-alvo das três iniciativas.

A Cartilha de Tecnologias 
Sociais: Incorporando os ODS 
em Iniciativas de Acesso 
à Qualificação e Renda 
de Mulheres em Situação 
de Vulnerabilidade é uma 
publicação do Projeto de 
Fortalecimento da Rede 
Estratégia ODS, coordenado 
pela Fundação Abrinq, em 
parceria com a Agenda 
Pública e a Frente Nacional 
de Prefeitos e cofinanciado 
pela União Europeia.
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O conteúdo desta publicação está 
dividido em três partes:

• Introdução: conceitos 
relacionados à Agenda 2030 e 
o caminho para chegarmos no 
apoio dessas iniciativas;

• Metodologia: apresentamos a 
forma escolhida para consolidar 
os aprendizados das boas 
práticas e divulgá-los como 
tecnologia social;

• Apresentação das tecnologias 
sociais: caracterização de 
cada projeto e seu público e o 
passo a passo das seguintes 
tecnologias sociais.

O objetivo de apresentar 
esse conteúdo em forma de 
cartilha foi consolidar essas 
boas práticas em um formato 
que estimule a disseminação 

Introdução

A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 
é resultado de um processo 
global participativo, 
coordenado pela ONU, com 
a contribuição de governos, 
sociedade civil, iniciativa 
privada e instituições de 
pesquisa. O documento final 
foi assinado em setembro 
de 2015 por 193 Estados 
Membros da ONU.

Agenda 2030 e 
os Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Propósito
O propósito dos 17 ODS 
é garantir uma vida mais 
sustentável, pacífica, 
próspera e equitativa na 
Terra para todas e todos, 
agora e no futuro.

Sem deixar ninguém 
para trás!

das tecnologias para outras 
organizações sociais, além 
de promover uma reflexão 
de como podemos trabalhar 
com os ODS, desde um 
planejamento de projeto 
até práticas realizadas 
diretamente na ponta com 
os beneficiários dos projetos, 
articulando os ODS com 
questões e dilemas de sua vida 
diária em busca de melhores 
condições para todas e todos.

Desejamos que essa cartilha 
possa trazer novas ideias e 
estímulos para que outras 
organizações sociais possam 
adaptar essas tecnologias à 
sua realidade e avançarmos 
na disseminação dos ODS 
e alcance das metas da 
Agenda 2030.
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Sua implementação teve início 
em janeiro de 2016, dando 
continuidade à Agenda de 
Desenvolvimento do Milênio 
(2000-2015) e ampliando o 
seu escopo.

A Agenda 2030 surge então como 
um diagnóstico da situação 
atual e um sonho de futuro 
comum. O olhar para o presente 
comparado com o olhar para 
onde queremos chegar pode 
nos dar dicas dos planos que 
podemos criar e de que caminhos 
precisam ser percorridos para 
conseguirmos transformar o 
sonho em realidade.

Nesse sentido, a Agenda 2030 
é um plano de ação universal, 
integrado e composto de quatro 
partes principais:

1 – Uma Declaração: que 
contém a visão, os princípios e 
os compromissos da Agenda 
2030. A visão é ambiciosa e 
transformadora porque prevê 
um mundo livre dos problemas 
atuais, como pobreza, miséria, 
fome, doença, violência, 
desigualdades, desemprego, 
degradação ambiental, 

esgotamento dos recursos 
naturais, entre outros.

2 – Os ODS ou Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável: 
são 17 objetivos e 169 metas 
de ação global para alcance 
até 2030, em sua maioria, 
abrangendo as dimensões 
ambiental, econômica e social 
do desenvolvimento sustentável, 
de forma integrada e inter-
relacionada. Guiados pelas 
metas globais, espera-se que os 
países definam as suas metas 
nacionais, de acordo com as suas 
circunstâncias, e as incorporem 
em suas políticas, programas e 
planos de governo.

3 – Acompanhamento e 
Avaliação: fundamentais para 

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 5 IGUALDADE

DE GÊNERO4 EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE 3 SAÚDE E

BEM-ESTAR2 FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

1 ERRADICAÇÃO
DA POBREZA 

12 CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS 

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS 

10 REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES9 INDÚSTRIA, 

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

8 TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

7 ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

17 PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

15 VIDA
TERRESTRE 14 VIDA NA

ÁGUA 13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA 

SUSTENTÁVEL
OBJETIV  S
DE DESENVOLVIMENTO

a sua implementação, deverão 
ser feitos sistematicamente nos 
níveis global, regional e nacional. 
Para isso, serão necessários 
dados de qualidade, acessíveis, 
atualizados, confiáveis e 
desagregados, baseados em 
fontes oficiais nacionais para 
a produção periódica dos 
indicadores, que auxiliarão o 
monitoramento dos objetivos 
e metas.

4 – Implementação: o Objetivo 
17 e algumas metas dos demais 
objetivos tratam dos meios 
necessários para a execução da 
Agenda, que exigirá parcerias e 
solidariedade na mobilização de 
recursos, um engajamento entre 
governos, setor privado, sociedade 
civil e o Sistema ONU.
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Estratégia ODS 
A Estratégia ODS (EODS) é uma 
coalizão de organizações com 
atuação reconhecida no Brasil, 
representando a sociedade civil, 
o setor privado e os governos 
locais, com o propósito de 
mobilizar, discutir e propor meios 
de implementação para os 
ODS que contemplem medidas 
efetivas para obter avanços 
nas diferentes dimensões que 
compõem essa agenda.

Os objetivos dessa coalizão são:

• Mobilizar e articular os 
diferentes setores envolvidos na 
implementação dos ODS;

• Propor meios de implementação 
efetivos para a Agenda 2030 em 
todo o território nacional;

• Mobilizar formadores de opinião 
e atores-chave de organizações 
e movimentos sociais;

• Articular atores-chave do 

O Projeto de Fortalecimento 
da Rede Estratégia ODS
Seleção de iniciativas apoiadas

O Projeto de Fortalecimento da 
Rede Estratégia ODS é uma das 
iniciativas da EODS e tem por 
objetivo ampliar e consolidar a 
articulação de organizações da 
sociedade civil, governos locais 
e do setor privado no Brasil para 
a implementação dos ODS e 
da Agenda 2030 com foco na 
redução das desigualdades de 
gênero, geracional e étnico-racial.

O projeto é cofinanciado pela 
União Europeia e coordenado pela 
Fundação Abrinq, em parceria com 
a Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e a Agenda Pública.

Em 2020, para apoiar a 
implementação dos ODS junto 
às Organizações da Sociedade 
Civil brasileiras, foi lançado 
um edital com o objetivo 

setor privado para qualificar 
sua atuação;

• Propor e fomentar políticas 
públicas indutoras voltadas para 
governos nacional e locais;

• Acompanhar os progressos 
das metas e indicadores para o 
contexto brasileiro;

• Ampliar e qualificar o debate 
público sobre o processo 
de implementação dos ODS 
no Brasil.
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de acompanhar e apoiar 
(financeira e tecnicamente) 
três projetos selecionados, de 
Organizações da Sociedade 
Civil, para a implementação e/
ou incorporação dos ODS em 
suas atuações, com foco no 
atendimento a públicos em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, redução das 
desigualdades (étnico-racial, 
gênero e geracional), promoção 
dos Direitos Humanos e para 
o desenvolvimento econômico 
local sustentável.

Nesse edital, foram analisadas 
148 propostas de organizações 
sociais das cinco regiões do 
país. Esses projetos foram 
analisados por integrantes do 
Comitê Gestor da Estratégia ODS 
(Fundação Abrinq, Agenda Pública, 
Frente Nacional de Prefeitos, 
GIFE e Rede Brasil do Pacto 
Global) para a escolha dos três 
projetos incentivados.

Duas organizações foram 
selecionadas na categoria 1, 
para implementar projetos com 
foco em grupos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, 
e um projeto foi escolhido na 
categoria 2, que visa promover 
o desenvolvimento econômico 
local sustentável.

OSC: Casa Pequeno Davi

Projeto: Promoção de autonomia e geração de renda por 
organizações solidárias de mulheres da Paraíba

OSC: AVSI Brasil – Associação Voluntários para o Serviço 
Internacional Brasil

Projeto: Projeto Costurando oportunidades para as metas 
de desenvolvimento sustentável

Categoria 1 (Grupos em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica):

Categoria 2 
(Desenvolvimento 
econômico local 
sustentável):
OSC: Associação Reciclázaro

Projeto: Padaria Pão de Moça – Mulheres de Coragem 
em Ação
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Acompanhamento das OSCs na 
execução dos projetos apoiados

A consultoria Mandaçaia 
Social foi contratada para 
realizar o acompanhamento e 
sistematização das iniciativas que 
implementaram os ODS em suas 
ações sob coordenação da equipe 
da Fundação Abrinq.

Entre os meses de março a 
novembro de 2021, as equipes 
das OSCs tiveram encontros 
mensais de mentoria para 
acompanhamento da execução 
das ações e apoio técnico 
para aprimorar as propostas 
inicialmente apresentadas, como 
sugestões de metodologias 
e ferramentas.

Uma parte importante do 
processo pedagógico é 
realizada na forma de processos 
participativos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação dos 
próprios projetos de Tecnologia 
Social. Há toda uma dimensão 
de aprendizado que se adquire 

“pondo a mão na massa”, que 
pode e deve ser compartilhada por 
todos os envolvidos.

Com essa ponte entre o saber 
acadêmico e o saber popular, 
os diferentes agentes sociais 
aprendem a ser, a conhecer e a 
fazer, enfrentando os desafios 
da realidade.

Além dos encontros individuais, 
foram oferecidos modelos 
de relatórios, momentos de 

formações coletivas e troca entre 
projetos e a criação de uma matriz 
de indicadores de cada projeto e 
indicadores comuns para conectar 
os resultados das iniciativas aos 
Indicadores Brasileiros para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Com isso, 
buscou-se um alinhamento 
contínuo para verificar o quanto os 
indicadores nacionais poderiam 
ser adaptados e mensurados em 
projetos realizados em territórios e 
com populações específicas.
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Características comuns dos 
projetos apoiados

12 CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS 

Base comum

Como base comum entre os três 
projetos, encontramos os ODS 5, 
8 e 12, objetivos que apontam:

• A importância do 
recorte de gênero, com 
grupos de mulheres de 
diferentes territórios e 
vulnerabilidades sociais;

• A busca por estratégias de 
formação para o trabalho e 
geração de oportunidades de 
trabalho decente que traga 
melhoria da renda dessas 
mulheres e suas famílias;

• O cuidado com as formas 
de produção e consumo 
relacionadas às iniciativas de 

empreendedorismo e iniciativas 
de formação para o mundo 
do trabalho;

• A importância de abordar 
questões raciais e 
suporte socioemocional;

• A necessidade de adequação 
pelo cenário de pandemia 
da Covid-19.
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Metodologia

A cartilha tem como base 
metodológica os princípios 
da Tecnologia Social e 
busca apresentar técnicas e 
metodologias transformadoras 
desenvolvidas e aplicadas na 
interação com a população e 
apropriadas por ela para promover 
melhorias de condição de vida.

Algumas características de uma 
Tecnologia Social:

Estrutura para apresentação das Tecnologias Sociais

As Tecnologias Sociais desta 
cartilha foram estruturadas 
para facilitar o entendimento 
e a prática de profissionais 
que atuam com projetos junto 
a Organizações da Sociedade 
Civil, bem como para auxiliar 

• Tem como ponto de partida os 
problemas sociais;

• É feita com organização 
e sistematização;

• Introduz ou gera inovação 
nas comunidades;

• Adota a metodologia 
participativa nos processos 
de trabalho;

• Impulsiona sua disseminação 
e reaplicação;

• Provoca a transformação social.

a construção de novas 
tecnologias a partir da reflexão 
e remixagem dos conteúdos 
aqui apresentados.

Elas foram elaboradas pensando 
na realidade de cada OSC 

participante do edital e de 
seu público beneficiário 
e conectam os ODS com 
as temáticas de Acesso 
à Qualificação e Renda 
de Mulheres em Situação 
de Vulnerabilidade.
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Tecnologia Social 1 – 
Cooperativismo e ODS

Identificação:
Projeto: Padaria Pão de Moça – Mulheres de Coragem em Ação
OSC: Associação Reciclázaro

ODS CANVAS MANDAÇAIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO

PROJETO

MISSÃO

SONHO

LOCALIDADE

Quem?

O que?

Para quê?

Para quê?

Onde?

Associação Reciclázaro

Projeto Pão de Moça – Mulheres 
de Coragem em Ação

Reintegrar na sociedade pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações socioambientais, 
de modo a restabelecerem sua participação ativa como cidadãos, conhecerem e defenderem os direitos 
básicos desta cidadania, nas áreas de promoção humana, saúde, educação e trabalho, com acesso à 
sustentabilidade através de atividades de geração de renda.

Objetivo: Fortalecer as práticas da Economia Circular em alinhamentos com os ODS que tangenciam 
os direitos à geração de trabalho, renda e inclusão social de mulheres usuárias dos serviços da Rede de 
Proteção Social da cidade de São Paulo.

Específicos: a) Favorecer o crescimento profissional de mulheres de baixa renda na liderança de empreendimentos sustentáveis; 
b) Oferecer condições de reestruturação econômica a mães; c) Inserir conteúdos da Agenda 2030 e ODS para novos grupos dos 
programas de empreendedorismo; d) Ampliar rede de parceiros da Associação Reciclázaro (consultoria de negócios e logística), 
que podem beneficiar o desenvolvimento da Padaria Pão de Moça e replicar o empreendimento junto a outras OSC.

Centro de Formação Profissional 
e Educação Ambiental (CEFOPEA), 
unidade da Associação Reciclázaro no 
bairro do Belém, zona leste de SP

JUSTIFICATIVA ATIVIDADES INOVAÇÃO EQUIPE CRONOGRAMA

PARCEIROS

CUSTO

REQUISITOS

BENEFICIÁRIOSODS

AVALIAÇÃO

Por quê? Como? Diferenciais? Com quem? Quando?

Com quem?

Quanto?

Com o que?

Para quem?Relacionado a quê?

Resultados/Indicadores

De cada 10 usuários dos centros de 
acolhida que acessam um programa 
de retorno à atividade produtiva, 
7 reconstroem espaços próprios 
de autonomia – consegue deixar 
o abrigamento, custear moradia 
autônoma, reatar laços comunitários 
e/ou familiares

a) Capacitação (15 já capacidades e 
as outras 5?)
b) Consultoria empreendedorismo, 
vendas e logística
c) Formação Agenda 2030 e ODS 
esquipe técnica
d) Produção e comercialização 
dos pães

a) Fortalecer processos de 
reinclusão com base em negócios 
sociais criativos com o tripé: 
Assistência Social, a Educação 
por meio de consultoria voltada ao 
Empreendedorismo e a Economia 
com foco no comércio ético, justo 
e solidário.
b) Projeto incubado em um centro de 
educação ambiental, com o objetivo 
de alcançar a gestão sustentável e 
uso eficiente dos recursos naturais

Maria Angela Mantovani Bastos
Presidente Reciclázaro
(11) 3871-5972
presidência@reciclazaro.org.br

Camila Cristina Delasta
Presidente Ass. Cívica Feminina
(11) 3874-3800
diretoria@acf1932.org.br

a) Organização padaria - m1
b) Planejamento - m1
c) Compra insumos - m2 a 8
d) Elaboração plano de negócios - m1
e) Divulgação - m2 a 8
f) Divulgação - m2 a 8
g) Ações mkt produtos - 2,4,6,8
h) Produção e comerc. de pães - m1 a 8
i) Consultoria empr - 1 a 3
j) Consultoria vendas - 1 a 3
k) Consultoria logísitica - 1 a 3
l) Atividades ODS - 2 a 8
m) Reuniões avaliação - 2 a 8

a) 20 mulheres com trabalho e renda
b) Mulheres na liderança do negócio
c) 100% mães com condições 
socioeconômicas para estarem com 
os filhos
d) 100% da equipe técnica capacitada 
na Agenda 2030/ODS
e) 3 OSC parceiras conhecendo a 
experiência do Projeto Pão de Moça
Outros: Diminuição tempo de 
permanência nos abrigos; 25% usuárias 
abrirá 1ª conta bancária;
Alimentação saudável para 
consumidores centros de acolhida e 
outros equipamentos sociais; 70% da 
produção vendido para centros de 
acolhida e outros equipamentos sociais; 
30% da produção será comercializada 
dentro do próprio território

EODS R$ 118.320,00
- RH R$ 57.600,00
- Material formação: R$ 1.760,00
- Material consumo: R$ 960,00
- Insumos pães: R$ 29.200,00
- Tarifas: R$ 12.000,00
- Consultoria: R$ 16.800,00

Reciclázaro R$ 11.832,00

a) Mulheres já capacitadas pelo 
projeto em panificação (15p.)
b) Mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, usuárias do 
serviço da Rede de Proteção no 
município de São Paulo
c) Mulheres mães em 
vulnerabilidade social
d) Protocolos Covid - 19?

20 mulheres

Indiretos: Famílias, filhos (as) das 
mulheres e membros da comunidade

Projeto Categoria 2: Desenvolvimento 
Econômico Local Sustentável

ODS: 1, 5, 8, 10, 12, 17
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Caracterização do Público-alvo:

Tecnologia 
Social 
Desenvolvida

Objetivo: Estruturar um processo formativo de mulheres para a 
estruturação de uma cooperativa de panificação, onde os ODS 
ganham centralidade.

Tema: 
Formação para o 
cooperativismo 
baseado nos ODS

12 CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS ODS em Foco

• Vítimas de violência;
• Com ruptura de vínculos familiares;
• Sem moradia - assistidas por Centros de Acolhida;
• Problemas com educação dos filhos;
• Desempregadas;
• Com transtornos de saúde física e mental. 

SP
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A Associação Reciclázaro já 
desenvolveu diversos projetos de 
fortalecimento de cooperativas 
solidárias e também trabalhou 
na manutenção de Casas de 
Acolhida para a população que 
está sem moradia na cidade de 
São Paulo.

Conhecendo a realidade do 
público feminino presente nas 
Casas de Acolhida e a dificuldade 
dessas mulheres em encontrar 
formas de geração de renda para 
melhoria de suas condições de 
vida, a OSC em 2019 desenvolveu 
um projeto inicial de formação 
dessas mulheres em práticas de 
panificação, com a finalidade de 
qualificá-las para a estruturação 
de uma cooperativa de padaria.

Com a pandemia, houve 
uma desmobilização do 
grupo formado inicialmente 
e o edital proporcionou a 
formação de novas mulheres 
em panificação, reforma e 
reestruturação do espaço da 
padaria e o desenvolvimento de 
metodologias formativas que 
pudessem destacar a conexão 
dessas ações com os ODS.

As cooperativas solidárias há 
anos se apresentam como uma 
boa solução social e econômica 
para inserção de grupos em 
situação de vulnerabilidade no 
mercado de trabalho. Mas para 
aprimorar as metodologias 
que a OSC já desenvolvia, 
a equipe iniciou o projeto 
mapeando os maiores riscos, 
reconhecendo o contexto em que 
seria executado:

• Mulheres com 
baixa escolaridade;

• Dificuldades de relacionamento 
e habilidades socioemocionais;

• Baixa experiência em atividades 
formais de trabalho;

• Mais vulneráveis pelos impactos 
da pandemia.

O levantamento dos riscos do 
projeto e o desenvolvimento 
de estratégias para mitigação 
dos riscos trouxeram uma 
série de novas estratégias 
para aprimoramento da 
metodologia, como mudanças no 
processo formativo:

• Flexibilização de horários 
das formações;

• Formações com 
grupos menores;

• Formas mais dinâmicas e 
experienciais de trabalhar os 
temas da formação;

• Apresentação dos ODS 
“infiltrados” em todo o processo 
formativo e buscando aspectos 
que conectam à vida e 
experiência das mulheres.

Após avaliarmos com o grupo 
todos esses aprendizados, 
levantamos como desafio para 
criar a Tecnologia Social a 
seguinte pergunta:

Como podemos 
facilitar a 
estruturação 
de cursos com 
a integração 
dos ODS?

Inspiração da Tecnologia Social

Criamos então um modelo de 
planilha baseado na experiência 
de cursos do projeto.
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Cursos Objetivo Geral Atividades
ODS 

vinculado

Objetivo de 

Aprendizagem

Temas 

trabalhados

Estratégia 

Pedagógica

Evidência do 

Aprendizado

Coloque 
o nome 
do curso 
que faz 
parte do 
processo 
formativo

Qual o objetivo 
que pretende 
alcançar com 
a realização do 
curso? Lembre-
se de iniciar 
com um verbo 
no infinitivo. 
Por exemplo, 
desenvolver, 
promover, 
orientar, etc.

Coloque as 
atividades 
ou módulos 
do curso que 
auxiliarão 
a alcançar 
o Objetivo 
Geral 
descrito

Escolha o 
ODS que 
você quer 
abordar na 
atividade 
ou módulo

O que os 
alunos irão 
aprender ao 
vivenciar essa 
atividade 
ou módulo. 
Você pode 
descrever 
como ser 
capaz de...

Que temas serão 
trabalhados na 
atividade ou 
módulo? Pense 
em temas que 
vinculem as 
atividades e os 
ODS e que juntos 
apoiarão o aluno a 
atingir o Objetivo 
de Aprendizagem

Descreva 
como o tema e 
atividades serão 
desenvolvidas. 
Por exemplo, 
exposição de 
conceito,a 
tividade prática, 
dinâmica, 
trabalho em 
grupo, etc.

O que indica 
que o aluno 
aprendeu e 
alcançou o 
Objetivo de 
Aprendizagem? 
Pense o que 
evidência uma 
nova habilidade 
ou capacidade

1. OG1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. OG2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Essa planilha foi criada a partir da experiência do 
projeto Padaria Pão de Moça – Mulheres de Coragem 
em Ação. Com essa ferramenta, espera-se que outras 
OSC possam estruturar uma formação com diversos 
cursos integrados aos ODS.

1 – CURSO: defina quais são os cursos que podem 
fazer parte da formação e anote o nome deles na 
primeira coluna da esquerda.
2 – OBJETIVO: nesta coluna, escreva qual o objetivo 
geral que pretende alcançar com a realização do curso. 

Lembre-se de iniciar com um verbo no infinitivo.
3 – ATIVIDADES: enumere as atividades que vão 
ajudar a alcançar o objetivo do curso.
4 – ODS: anote nesta coluna quais são os ODS 
vinculados ao curso.
5 – OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: escreva nesta 
coluna o que os alunos irão aprender ao vivenciar 
essa atividade ou módulo. Do que eles serão 
capazes após terminar essa atividade?
6 – ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA: descreva como o 
tema e as atividades serão desenvolvidas. Escreva 
sobre a exposição de conceito, atividade prática, 
dinâmica, trabalho em grupo etc.

Download
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Veja a seguir como ficou a planilha preenchida pela Reciclázaro para 
o projeto Padaria Pão de Moça – Mulheres de Coragem em Ação:

Cursos Objetivo Geral Atividades ODS vinculado Objetivo de Aprendizagem Temas trabalhados
Estratégia 

Pedagógica
Evidência do Aprendizado

Curso de 
Empreendedorismo

Estimular as participantes 
a se integrarem ao 
mundo dos negócios, 
gerar lucros, resolvendo 
problemas, lidando 
com desafios para criar 
soluções eficazes

Aulas de gestão 
financeira

ODS 1 – 
Erradicação da 
Pobreza

Desenvolver capacidades de gestão 
financeira para administrar uma 
empresa

• Controle Financeiro
• Tabela de Custos e Despesas
• Custos Diretos e Indiretos
• Formação de Preços
• Fluxo de Caixa Diário
• Fluxo de Caixa Mensal

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

Mapear quais alunas tem maior afinidade com a gestão 
financeira; Acompanhar o uso dos conhecimentos na 
gestão do empreendimento (valores de compras, vendas 
etc.)

Aulas de 
empreendedorismo

ODS 8 – Trabalho 
de decente e 
crescimento 
econômico

Entender o que é ser um 
empreendedor e conseguir identificar 
suas características e habilidades

• Etapas do Processo Empreendedor
• Empreender não é sinônimo de abrir uma empresa
• Características do Empreendedor
• Diferença entre Empreendedor e Empresário

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

Alunas capazes de perceber as próprias características 
empreendedoras e quais precisam desenvolver

Entender a importância do 
planejamento (mesmo para 
empreendimentos pequenos)

• Riscos calculados
• Estabelecimento de Metas
• Planejamento – Por onde começar
• Planejamento Estratégico
• Plano de Negócios
• Missão Visão e Valores
• Sodiê Doces – Um caso de Sucesso

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

 Entendimento dos planos e metas desenhados pelo grupo 
e comprometimento com sua execução

Reflexões 
sobre relações 
interpessoais

ODS 16 - Paz, 
justiça e instituições 
eficazes

Entender sobre a importância de 
uma sociedade pacífica e de ações 
individuais que favoreçam relações 
pacíficas

• Distribuição de Funções
• Entender as emoções
• Coletividade para um ambiente de trabalho 

harmonioso 

Apresentação de 
conceitos e dinâmicas 
de conversas 

Entendimento do seu papel/função no empreendimento
Melhora na comunicação interpessoal e gestão de conflitos
Melhora na capacidade de expressar sentimentos
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Cursos Objetivo Geral Atividades ODS vinculado Objetivo de Aprendizagem Temas trabalhados
Estratégia 

Pedagógica
Evidência do Aprendizado

Curso de 
Empreendedorismo

Estimular as participantes 
a se integrarem ao 
mundo dos negócios, 
gerar lucros, resolvendo 
problemas, lidando 
com desafios para criar 
soluções eficazes

Aulas de gestão 
financeira

ODS 1 – 
Erradicação da 
Pobreza

Desenvolver capacidades de gestão 
financeira para administrar uma 
empresa

• Controle Financeiro
• Tabela de Custos e Despesas
• Custos Diretos e Indiretos
• Formação de Preços
• Fluxo de Caixa Diário
• Fluxo de Caixa Mensal

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

Mapear quais alunas tem maior afinidade com a gestão 
financeira; Acompanhar o uso dos conhecimentos na 
gestão do empreendimento (valores de compras, vendas 
etc.)

Aulas de 
empreendedorismo

ODS 8 – Trabalho 
de decente e 
crescimento 
econômico

Entender o que é ser um 
empreendedor e conseguir identificar 
suas características e habilidades

• Etapas do Processo Empreendedor
• Empreender não é sinônimo de abrir uma empresa
• Características do Empreendedor
• Diferença entre Empreendedor e Empresário

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

Alunas capazes de perceber as próprias características 
empreendedoras e quais precisam desenvolver

Entender a importância do 
planejamento (mesmo para 
empreendimentos pequenos)

• Riscos calculados
• Estabelecimento de Metas
• Planejamento – Por onde começar
• Planejamento Estratégico
• Plano de Negócios
• Missão Visão e Valores
• Sodiê Doces – Um caso de Sucesso

Apresentação de 
conceitos e atividades 
práticas em grupo

 Entendimento dos planos e metas desenhados pelo grupo 
e comprometimento com sua execução

Reflexões 
sobre relações 
interpessoais

ODS 16 - Paz, 
justiça e instituições 
eficazes

Entender sobre a importância de 
uma sociedade pacífica e de ações 
individuais que favoreçam relações 
pacíficas

• Distribuição de Funções
• Entender as emoções
• Coletividade para um ambiente de trabalho 

harmonioso 

Apresentação de 
conceitos e dinâmicas 
de conversas 

Entendimento do seu papel/função no empreendimento
Melhora na comunicação interpessoal e gestão de conflitos
Melhora na capacidade de expressar sentimentos

Avaliação
A tecnologia social é uma ferramenta que traz 
melhor entendimento dos conteúdos e do que 
queremos com cada curso e módulo. Ela torna mais 
visível a estratégia e ajuda a comunicar para todos 
os envolvidos.

Viviane Gonçalves, 
Associação Reciclázaro
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Tecnologia Social 2 – Escuta de 
Beneficiárias e ODS

Identificação:
Projeto: Costurando oportunidades para as metas de desenvolvimento sustentável
OSC: AVSI Brasil

ODS CANVAS MANDAÇAIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO

PROJETO

MISSÃO

SONHO

LOCALIDADE

Quem?

O que?

Para quê?

Para quê?

Onde?

AVSI Brasil

Costurando oportunidades para as metas de 
desenvolvimento sustentável: Inserção produtiva de 
mulheres em situação de privação de liberdade

Tornar as pessoas protagonistas do próprio desenvolvimento, da sua família e comunidade, em situações 
de vulnerabilidade ou emergência humanitária, por meio de projetos sociais em diferentes áreas

Objetivos: Constribuir para o desenvolvimento socioeconômico de mulheres em privação de liberdade em 
APAC feminina, a partir do legado de investimento de combate à COVID19

Objetivos Específicos: a) Promover a incorporação dos ODS no âmbito do encarceramento feminino; b) Fortalecer a inclusão 
sócio produtiva e geração de renda no setor têxtil de mulheres no sistema prisional

Estado de Minas Gerais, em unidade de 
privação de liberdade feminina (APAC)

JUSTIFICATIVA ATIVIDADES INOVAÇÃO EQUIPE CRONOGRAMA

PARCEIROS

CUSTO

REQUISITOS

BENEFICIÁRIOSODS

AVALIAÇÃO

Por quê? Como? Diferenciais? Com quem? Quando?

Com quem?

Quanto?

Com o que?

Para quem?Relacionado a quê?

Resultados/Indicadores

Mulheres em privação de liberdade: 
maioria negra, jovem, solteira, com 
dependentes, sem antecedentes, 
pouca ou nenhuma experiência 
de trabalho, sofreram violências 
presídios comuns

a) Capacitação (15 já capacidades e 
as outras 5?)
b) Consultoria empreendedorismo, 
vendas e logística
c) Formação Agenda 2030 e ODS 
esquipe técnica
d) Produção e comercialização 
dos pães

Trabalhar temáticas relativas 
à execução penal feminina e 
tratamento com preservação dos 
direitos humanos (metodologia 
APAC) e temáticas relativas a 
implementação da Agenda 2030 
em contexto prisional: assistência 
jurídica, assistência à saúde, família, 
trabalho, igualdade de gênero e racial

Déborah Amaral
Ger. Geral Filial MG
(031) 99750-4262
deborah.amaral@avsi.org

Isabela Nascimento
Analista Internacional
(031) 99137-2853
isabela.nascimento@avsi.org.br

FBAC - Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados
APAC - Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados

1) Planejamento e escolha da APAC 
piloto – mês 1
2) Produção de conteúdo e impressão 
– mês 1 e 2
3) Formação com funcionários APAC 
– mês 3
4) Formação com mulheres privadas de 
liberdade, questões de gênero e étnico-
racial – mês 4, 5, 6, 7
5) Aulas de corte e costura turma I – 
mês 5 e 6
6) Aulas de corte e costura turma 
II – mês 5 e 6
7) Monitoramento e avaliação – mês 
2 a 8

Mulheres aptas a realizar atividades 
de costura para gerar renda para si e 
suas famílias
ODS e temáticas de gênero no dia-a-dia 
dos funcionários
Continuidade das atividades produtivas 
e de capacitação de mais mulheres nas 
APACs após a finalização do projetoEODS R$ 146.535,12

- RH – Salários: R$ 59.035,12
- Capacitação Mulheres Costura: 
R$ 17.400,00
- Capacitação equipe APAC: 
R$ 43.000,00
- Outras despesas: R$ 27.100,00

AVSI R$ 40.896,00

1) Planejamento das atividades e 
protocolos de proteção COVID-19
2) Seleção de 1 entre as 4 APACs 
femininas que foram contempladas 
anteriormente na estruturação de 
unidade produtiva e compra de 
maquinário e equipamentos20 mulheres APACs fem.

50 funcionários APACs fem.
320 mulheres APACs fem.

Indiretos(as): 1.300 famílias das 
mulheres APACs fem.

Projeto Categoria 1 - 
Grupos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica

ODS: 1, 5, 8, 16 e 17
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Caracterização do Público-alvo:

Tecnologia 
Social 
Desenvolvida

Objetivo: Mobilizar as beneficiárias para vivências 
participativas sobre os ODS, para que sejam 
propositoras de soluções e apoiem o mapeamento 
de seus maiores desafios para implementação.

Tema: Escuta de mulheres 
para mapeamento de 
soluções para implementação 
dos ODS

12 CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS ODS em Foco

• Apenadas nas APACs femininas de Minas Gerais;
• 47% identificam-se pardas/31% brancas/15% pretas;
• 65% com idade entre 25 e 35 anos;
• Mais de 50% solteiras;
• 84% mãe de ao menos um filho.

MG
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O projeto Costurando 
Oportunidades para as Metas de 
Desenvolvimento Sustentável teve 
como principal objetivo contribuir 
para o desenvolvimento social 
das mulheres em privação de 
liberdade das APACs – Associação 
de Proteção e Assistência 
aos Condenados, dedicadas à 
recuperação e à reintegração 
social dos condenados a penas 
privativas de liberdade.

As atividades do projeto foram:
• Formação de recuperandas 

sobre a Agenda 2030: com 
capacitação de 343 mulheres 
em privação de liberdade 
nas APACs femininas sobre 
metodologia APAC e ODS, 
focando na redução das 
desigualdades de gênero, e 
realização de duas oficinas 
extras sobre ODS 12 – Consumo 
e Produção Responsáveis, 

  MODELO ESTRUTURA DE OFICINA

Horário Duração Atividade ODS 
vinculado Objetivo da atividade Descrição Responsável Materiais Necessários Link

Modifique apenas 
o horário em que a 
oficina irá iniciar - 
célula em amarelo. 
Os demais horários 
serão alterados 
conforme os tempos 
da coluna “Duração”

Defina o tempo que vai durar 
a atividade. Complete esta 
coluna depois de pensar a 
sequência das atividades, ODS 
vinculado, Objetivo da atividade 
e sua descrição. Fique atento 
se os tempos não ultrapassam 
o horário final da oficina

Descreva a 
sequência 
de atividades 
que serão 
realizadas

Selecione 
o ODS 
que quer 
trabalhar na 
atividade

Descreva o objetivo que 
quer alcançar com cada 
atividade. Lembre-se de 
começar com um verbo 
no infinitivo. Por exemplo: 
promover, fortalecer, 
apoiar, reconhecer, 
memorizar etc.

Descreva o que 
vai acontecer 
na atividade: 
Como será a 
interação entre 
facilitador e 
alunos

Descreva o 
responsável 
pela 
condução 
da atividade

Descreva o material 
necessário para executar 
a atividade. Por exemplo: 
data show, apresentação, 
livro, folhas de atividades, 
canetinhas, cartolina, 
vídeo etc.

Adicione aqui 
os links de 
materiais online 
que irão utilizar 
nas atividades. 
Por exemplo: 
vídeos, pesquisas, 
atividades online, 
avaliações etc.

9:00 AM 00:10:00

9:10 AM 00:30:00

9:40 AM 00:20:00

10:00 AM 00:30:00

10:30 AM 00:10:00

10:40 AM 00:10:00

Inspiração da Tecnologia Social

Criamos o modelo de planilha abaixo baseado na experiência de oficina do projeto:

para as mulheres privadas de 
liberdade que participaram 
do curso de corte e 
costura industrial;

• Formação virtual para 85 
funcionários de todas as APACs 
femininas de Minas Gerais 
e formação presencial para 
57 funcionários para atuar 
na garantia e promoção de 
direitos do público das mulheres 
encarceradas no âmbito dos ODS;
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Como podemos 
facilitar a 
estruturação 
de oficinas ou 
encontros com a 
integração dos ODS? 

  MODELO ESTRUTURA DE OFICINA

Horário Duração Atividade ODS 
vinculado Objetivo da atividade Descrição Responsável Materiais Necessários Link

Modifique apenas 
o horário em que a 
oficina irá iniciar - 
célula em amarelo. 
Os demais horários 
serão alterados 
conforme os tempos 
da coluna “Duração”

Defina o tempo que vai durar 
a atividade. Complete esta 
coluna depois de pensar a 
sequência das atividades, ODS 
vinculado, Objetivo da atividade 
e sua descrição. Fique atento 
se os tempos não ultrapassam 
o horário final da oficina

Descreva a 
sequência 
de atividades 
que serão 
realizadas

Selecione 
o ODS 
que quer 
trabalhar na 
atividade

Descreva o objetivo que 
quer alcançar com cada 
atividade. Lembre-se de 
começar com um verbo 
no infinitivo. Por exemplo: 
promover, fortalecer, 
apoiar, reconhecer, 
memorizar etc.

Descreva o que 
vai acontecer 
na atividade: 
Como será a 
interação entre 
facilitador e 
alunos

Descreva o 
responsável 
pela 
condução 
da atividade

Descreva o material 
necessário para executar 
a atividade. Por exemplo: 
data show, apresentação, 
livro, folhas de atividades, 
canetinhas, cartolina, 
vídeo etc.

Adicione aqui 
os links de 
materiais online 
que irão utilizar 
nas atividades. 
Por exemplo: 
vídeos, pesquisas, 
atividades online, 
avaliações etc.

9:00 AM 00:10:00

9:10 AM 00:30:00

9:40 AM 00:20:00

10:00 AM 00:30:00

10:30 AM 00:10:00

10:40 AM 00:10:00

Para preencher a planilha que 
ajuda a estruturar uma oficina 
com integração aos ODS, siga 
os seguintes passos:

1 – HORÁRIO: defina apenas o 
horário em que a oficina irá iniciar, 
ajustando a informação na célula 
em amarelo. Os demais horários 
serão alterados conforme os 
tempos da coluna “Duração”.
2 – DURAÇÃO: defina o tempo 
que vai durar a atividade. 
Complete essa coluna depois 
de pensar a sequência das 
atividades, ODS vinculado, 
Objetivo da atividade e sua 
descrição. Verifique se os 
tempos não ultrapassam o 
horário final da oficina.
3 – ATIVIDADE: descreva a 
sequência de atividades que 
serão realizadas na oficina.
4 – ODS VINCULADO: indique 
o ODS que será trabalhado 
na atividade.
5 – DESCRIÇÃO: escreva aqui o 
que vai acontecer na atividade, 
como será a interação entre o 
facilitador e os participantes.
6 – RESPONSÁVEL: indique 
o nome da pessoa que irá 
conduzir a atividade.
7 – MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
descreva o material necessário 

para executar a atividade. Exemplo: 
data show, apresentação, livro, 
folhas de atividades, canetinhas, 
cartolina, vídeo etc.
8 – LINK: adicione aqui os links de 
materiais online que irão utilizar 
nas atividades, como vídeos, 
pesquisas, atividades online, 
avaliações etc.

Download

• Curso de corte e costura: 
formação de 20 mulheres em 
cumprimento de pena com um 
curso de capacitação de corte e 
costura de 80 horas.

Apresentamos como desafio 
para criar a Tecnologia Social a 
seguinte pergunta:
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Confira a seguir a planilha preenchida pela AVSI Brasil:

ESTRUTURA DE OFICINA ODS E AS APACS

PROJETO COSTURANDO OPORTUNIDADES PARA AS METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Horário Duração Atividade ODS vinculado Objetivo de aprendizagem Descrição Responsável Materiais 
Necessários Link

8:00 AM 00:30:00
Abertura e 
apresentação da 
AVSI Brasil e FBAC

Todos os ODS 
juntos

Apresentar a organização, equipe, o projeto, a parceria com FBAC e 
objetivo da oficina

O facilitador apresenta a AVSI, o Projeto Costurando 
oportunidades destacando seus objetivos e atividades 
e os apoios importantes para que ele possa acontecer 
(financiadores e parceiros). Posteriormente, apresenta a 
equipe presente e agenda da oficina para as participantes.

Equipe AVSI
Power Point 
e lista de 
presença

 

8:30 AM 02:30:00
Formação sobre 
Metodologia APAC

Todos os ODS 
juntos

Fortalecer o conhecimento das recuperandas sobre a metolodogia 
APAC e abrir um canal de comunicação entre elas e FBAC para diálogo

O membro da FBAC apresenta o histórico das APACs 
rememorando marcos e depois apresenta a metodologia 
das APACs dando ênfase nos elementos: família, saúde, 
assistência jurídica e trabalho.

FBAC
Power Point e 
vídeos

 

11:00 AM 00:10:00 Intervalo       

11:10 AM 00:50:00
Dinâmica 1 : Quem 
sou eu?

Todos os ODS 
juntos

Reconhecer as individualidades e habilidades das recuperandas e 
partilhar 

Quem eu sou? O que sei fazer? O que quero fazer? Equipe AVSI Papel e caneta  

12:00 PM 01:00:00 Almoço       

1:00 PM 00:10:00
“Você conhece os 
ODS?"

Todos os ODS 
juntos

Entender o grau de conhecimento sobre os ODS
Coletar dados sobre quantas conhecem/já ouviram falar 
sobre o ODSs e o que elas sabem

Equipe AVSI
Flip chart e 
canetão

 

1:10 PM 00:20:00 Visão de futuro
Todos os ODS 
juntos

Visualizar cenários positivos para suas vidas no futuro pós-
cumprimento de pena

Qual o melhor cenário você consegue imaginar para sua 
vida amanhã?

Equipe AVSI Papel e caneta  

1:30 PM 00:45:00 Conhecendo os ODS
Todos os ODS 
juntos

Apresentação dos ODS
Promover conhecimento sobre os ODS de maneira didática e 
relacionada ao cotidiano das recuperandas

Equipe AVSI Vídeo e ppt
https://www.youtube.com/
watch?v=u2K0Ff6bzZ4

2:15 PM 01:00:00
Dinâmica 2: Os ODS 
e meu dia a dia

Todos os ODS 
juntos

Tornar as recuperandas protagonistas do compartilhamento de 
soluções com base em ODS para os desafios encontrados nas APACs

Baseado nos ODS, o que eu vejo que a APAC já faz que me 
ajuda a alcançar o cenário que eu imagino para mim?

Equipe AVSI
Fichas de ODS, 
papel e caneta

 

3:15 PM 00:45:00
Oportunidades para 
APACs e mulheres a 
partir dos ODS

Todos os ODS 
juntos

Entender quais são as sugestões para que a APAC potencialize 
ainda mais processo de recuperação e reinserção social através do 
arcabouço dos ODS

O que mais a APAC, em desenvolvimento com os ODS, 
poderia fazer para me ajudar a alcançar o cenário que 
imagino?

Equipe AVSI
Fichas de ODS, 
papel e caneta

 

4:00 PM 00:30:00 Fechamento  Finalização da formação
Preenchimento de formulário final e encerramento AVSI 
e FBAC

Equipe AVSI e 
FBAC
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ESTRUTURA DE OFICINA ODS E AS APACS

PROJETO COSTURANDO OPORTUNIDADES PARA AS METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Horário Duração Atividade ODS vinculado Objetivo de aprendizagem Descrição Responsável Materiais 
Necessários Link

8:00 AM 00:30:00
Abertura e 
apresentação da 
AVSI Brasil e FBAC

Todos os ODS 
juntos

Apresentar a organização, equipe, o projeto, a parceria com FBAC e 
objetivo da oficina

O facilitador apresenta a AVSI, o Projeto Costurando 
oportunidades destacando seus objetivos e atividades 
e os apoios importantes para que ele possa acontecer 
(financiadores e parceiros). Posteriormente, apresenta a 
equipe presente e agenda da oficina para as participantes.

Equipe AVSI
Power Point 
e lista de 
presença

 

8:30 AM 02:30:00
Formação sobre 
Metodologia APAC

Todos os ODS 
juntos

Fortalecer o conhecimento das recuperandas sobre a metolodogia 
APAC e abrir um canal de comunicação entre elas e FBAC para diálogo

O membro da FBAC apresenta o histórico das APACs 
rememorando marcos e depois apresenta a metodologia 
das APACs dando ênfase nos elementos: família, saúde, 
assistência jurídica e trabalho.

FBAC
Power Point e 
vídeos

 

11:00 AM 00:10:00 Intervalo       

11:10 AM 00:50:00
Dinâmica 1 : Quem 
sou eu?

Todos os ODS 
juntos

Reconhecer as individualidades e habilidades das recuperandas e 
partilhar 

Quem eu sou? O que sei fazer? O que quero fazer? Equipe AVSI Papel e caneta  

12:00 PM 01:00:00 Almoço       

1:00 PM 00:10:00
“Você conhece os 
ODS?"

Todos os ODS 
juntos

Entender o grau de conhecimento sobre os ODS
Coletar dados sobre quantas conhecem/já ouviram falar 
sobre o ODSs e o que elas sabem

Equipe AVSI
Flip chart e 
canetão

 

1:10 PM 00:20:00 Visão de futuro
Todos os ODS 
juntos

Visualizar cenários positivos para suas vidas no futuro pós-
cumprimento de pena

Qual o melhor cenário você consegue imaginar para sua 
vida amanhã?

Equipe AVSI Papel e caneta  

1:30 PM 00:45:00 Conhecendo os ODS
Todos os ODS 
juntos

Apresentação dos ODS
Promover conhecimento sobre os ODS de maneira didática e 
relacionada ao cotidiano das recuperandas

Equipe AVSI Vídeo e ppt
https://www.youtube.com/
watch?v=u2K0Ff6bzZ4

2:15 PM 01:00:00
Dinâmica 2: Os ODS 
e meu dia a dia

Todos os ODS 
juntos

Tornar as recuperandas protagonistas do compartilhamento de 
soluções com base em ODS para os desafios encontrados nas APACs

Baseado nos ODS, o que eu vejo que a APAC já faz que me 
ajuda a alcançar o cenário que eu imagino para mim?

Equipe AVSI
Fichas de ODS, 
papel e caneta

 

3:15 PM 00:45:00
Oportunidades para 
APACs e mulheres a 
partir dos ODS

Todos os ODS 
juntos

Entender quais são as sugestões para que a APAC potencialize 
ainda mais processo de recuperação e reinserção social através do 
arcabouço dos ODS

O que mais a APAC, em desenvolvimento com os ODS, 
poderia fazer para me ajudar a alcançar o cenário que 
imagino?

Equipe AVSI
Fichas de ODS, 
papel e caneta

 

4:00 PM 00:30:00 Fechamento  Finalização da formação
Preenchimento de formulário final e encerramento AVSI 
e FBAC

Equipe AVSI e 
FBAC
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Avaliação
A tecnologia social produzida é fundamental para 
que futuros projetos gerem ainda mais impacto. 
Acreditamos que o material desenvolvido potencializa 
o ganho de escala dos projetos seguintes, tanto para 
a AVSI quanto para demais instituições.

Juliana Leal, 
coordenadora regional da AVSI Brasil

As oficinas realizadas com 
as mulheres em privação de 
liberdade tiveram como objetivo 
rememorar a metodologia 
da APAC dando ênfase nos 
elementos: família, saúde, 
assistência jurídica e trabalho, 
para posteriormente apresentar 
como os ODS se interrelacionam 
com a metodologia. Nesse 
processo, a oficina buscou 
apresentar um ambiente de 
troca e construção de saberes, 
criando oportunidades de escuta 
e diálogo sobre oportunidades 
de implementar a Agenda 2030 
dentro do sistema prisional.

Na primeira dinâmica, é feita 
a apresentação pessoal das 
participantes. Elas são convidadas 

a dizerem quem são, quais são 
as suas habilidades e sua visão 
de futuro.

Depois, é feita a pergunta às 
participantes: Qual é o melhor 
cenário que você consegue 
imaginar para a sua vida amanhã? 
Foi solicitado que as participantes 
pensassem e escrevessem 
o melhor cenário que elas 
conseguiriam imaginar para vida 
delas amanhã.

Em seguida, há uma pergunta 
guia: Você conhece os ODS?, 
que abre espaço para apresentar 
os ODS e sua aplicabilidade 
nas APACs. As participantes 
assistiram a um vídeo 
introdutório sobre ODS. Em 

seguida, foram apresentados 
os 17 ODS, com enfoque nos 
10 ODS que a APAC mais 
trabalha no dia a dia (ODS 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 e 17), 
correlacionados a exemplos 
práticos de iniciativas da APAC.

A segunda dinâmica teve como 
tema “Os ODS e o meu dia a 
dia”. Baseados nos ODS, as 
participantes foram convidadas 
a se dividirem em grupos para 
ver o que a APAC já faz – o que 
poderia fazer – para ajudar a 
alcançar esse cenário imaginado. 
A atividade teve como objetivo 
instigar que os participantes 
desenhassem um cenário 
individual para, por analogia, 
compreender o que são os ODS.
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Tecnologia Social 3 – ODS 
Potencializando Gestão 
Solidária das Organizações
Identificação:
Projeto: Promoção de autonomia e geração de renda por organizações solidárias de mulheres da Paraíba
OSC: Casa Pequeno Davi

ODS CANVAS MANDAÇAIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO

PROJETO

MISSÃO

SONHO

LOCALIDADE

Quem?

O que?

Para quê?

Para quê?

Onde?

Casa Pequeno Davi

Promoção de autonomia e geração de renda por 
organizações solidárias de mulheres na Paraíba

Contribuir para efetivação dos direitos humanos, em especial crianças e adolescentes em vulnerabilidade 
social, com ações de educação integral, articulação comunitária e institucional e intervenção nos espaços 
de políticas públicas na Paraíba, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável

Objetivos: Contribuir com a emancipação e empoderamento das mulheres para o enfrentamento da 
pobreza nas microrregiões da Zona da Mata e Borborema da PB

Objetivos Específicos: a) Mulheres dos grupos mobilizadas para viabilizar e qualificar atividades produtivas; 
b) Geração de renda promovida por ação coletiva em grupos e empreendimentos de mulheres; c) Segurança 
alimentar fortalecida por ação coletiva em grupos e empreendimentos de mulheres

Microrregião da Borborema, PB: Campina 
Grande (3 grupos) e Pocinhos (1 grupo)
Microrregião Zona da Mata, PB: Jacaraú 
(1 grupo); Itabaiana (1 grupo); Conde (1 grupo); 
Pitimbú (1 grupo)

JUSTIFICATIVA ATIVIDADES INOVAÇÃO EQUIPE CRONOGRAMA

PARCEIROS

CUSTO

REQUISITOS

BENEFICIÁRIOSODS

AVALIAÇÃO

Por quê? Como? Diferenciais? Com quem? Quando?

Com quem?

Quanto?

Com o que?

Para quem?Relacionado a quê?

Resultados/Indicadores

3x mais responsáveis pela casa; 
empregos mal remunerados, 
inseguros e informais. As restrições 
de isolamento social comprometem 
a capacidade das mulheres de 
ganhar a vida; na Paraíba, 1º sem. 
2020, 46 mulheres foram mortas por 
crimes letais intencionais

a) Formação para a qualificação de 
atividades produtivas
b) Qualificação para diálogo com 
autoridades locais e incidência 
para políticas públicas relevantes 
através de aprofundamento sobre os 
princípios das ODS
c) Ampliação e diversificiação de 
espaços para comercialização local 
para empreendimentos privados e 
programas públicos
d) Formação e implantação de 
sistemas de informática para a 
gestão dos grupos e comercialização 
eletrônica (ao menos 
3 empreendimentos)

Trabalho em rede de 3 OSC para 
mobilizar e qualificar atividades 
produtivas para grupos de mulheres;
Estruturação de planos de negócios e 
análise de demanda
Diferentes localidades e grupos e 
tipos de produtos comercializados
Busca incidir em políticas públicas 
qualificando diálogo das mulheres 
com grupos de interesse

Tereza de Oliveira Costa
Diretoria (83) 9984-4527
terezaocosta@gmail.com

Ana Raquel de Oliveira França
Diretoria (83) 98884-4702
a.raquelf@uol.com.br

Maria Senharinha Ramalho
Diretoria (83) 99982-7615
mariasenharinha@globo.com

Rede de Educação Cidadã - RECID
ONG Menina Feliz (Campina Grande)
United Purpose - UP (João Pessoa)
Igreja Católica

a) Oficina de diagnóstico e 
planejamento por grupo – m1,2
b) Acompanhamentos sistemáticos 
– 1 a 9
c) Oficinas temáticas – m 2 a 8
d) Intercâmbios de experiências – m 
4, 6 e 8
e) Incidências políticas – m 5 e 8
f) Seminários sobre ODS – m 5
g) Consultoria para comercialização 
– m 6 a 9
h) Encontro de avaliação – m 9

1.1 Plano de negócio (4 grupos)
1.2 Modelo gestão solidária efetivo 
(5 grupos)
2.1 Análise preferência/demanda para 
comercialização (4 grupos)
2.2 Identificação novos espaços/
opções comerc (5 grupos)
2.3 Aumento de renda ao final do 
projeto de 30% mulheres
3.1 Mulheres têm informação sobre e 
acesso a alimentos de qualidade (grãos, 
proteínas, frutas e verduras)
3.2 Mulheres têm informação sobre e 
acesso a remédios fitoterápicos

EODS R$ 132.302,60
- RH: R$ 58.177,60
- Consultoria: R$ 36.000,00
- Material Pedagógico: R$ 4.000,00
- Alimentação: R$ 7.22,00
- Transporte: R$ 8.800,00
- Material consumo: R$ 1.920,00
- Equipamentos: R$ 14.400,00
- Tarifas: R$ 1.805,00

CPD R$ 14.700,60

a) Acompanhamentos 8x8 grupos
b) Oficinas temáticas 
(64 oficinas-1/mês/grupo)
c) Intercâmbio de experiências (2 por 
região = 4 total)
d) Seminários ODS (2 seminários)
e) Consultoria especializada 
(informática e ferramentas 
comercialização) – 8 grupos
f) Atividade de PMA: planejamento, 
monitoramento e gestão (8 oficinas, 
16M, 1 evento avaliação)

116 mulheres de baixa renda 
participantes em 8 grupos 
produtivos solidários

Indiretos: 465 familiares

Projeto Categoria 1 - 
Grupos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica

ODS: 2, 5 e 8
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Caracterização do Público-alvo:

Tecnologia 
Social 
Desenvolvida

Objetivo: Sistematizar as diferentes áreas de desenvolvimento 
de organizações solidárias de mulheres em uma 
ferramenta de monitoramento do desenvolvimento desses 
empreendimentos com foco nos ODS.

Tema: Fortalecimento de 
Grupos Produtivos através 
dos ODS

ODS em Foco

• Mulheres periurbanas e rurais;
• Quilombolas, extrativistas, assentadas da reforma agrária;
• Trabalhos manuais como artesanato, hortaliças, plantas 

medicinais, alimentos;
• Trabalhos precários no semiárido;
• Mães de famílias;
• Semianalfabetas.

PB
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O projeto de Promoção de 
Autonomia e Geração de Renda 
por organizações solidárias de 
mulheres na Paraíba, da Casa 
Pequeno Davi, tem como objetivo 
contribuir com a emancipação e 
empoderamento das mulheres 
da Zona da Mata e Borborema no 
estado da Paraíba.

No total, oito grupos com 
104 mulheres, participaram de 
atividades como de difusão de 
práticas para alimentação saudável 
e curas através de fitoterápicos e 
oficinas de temas como:

• Planos de negócios;
• Computação básica, 

redes sociais e 
comercialização remota;

• Diagnósticos, planejamentos e 
linha de base;

• ODS.

Além das capacitações, os 
grupos também receberam 
um pequeno aporte de recurso 
financeiro para ser gerido 
segundo às práticas de fundos 
solidários, onde as mulheres 
coletivamente definiam: o valor 

Inspiração da Tecnologia Social

a receber, forma de utilização 
do recurso para aprimoramento 
do grupo e para fundo de 
reserva, formas de retornar 
para o fundo o valor utilizado 
para aprimoramento do grupo. 
A finalidade era de impulsionar 
o desenvolvimento dos grupos 
gerando comprometimento com a 
utilização do recurso e ampliando 
os conhecimentos de gestão 
financeira e fundos emergenciais 
a partir da prática.

Apesar do contexto da 
pandemia, 45% das mulheres 
participantes do projeto 
afirmaram que tiveram aumento 
de renda – possivelmente 
por conta das capacitações e 
acompanhamentos recebidos.

Diante de oito grupos 
diferentes, a Casa Pequeno 
Davi e a Mandaçaia Social 
desenvolveram uma ferramenta 
que respondesse à pergunta:

Como medir o quanto um grupo melhora 
sua gestão?

Casa Pequeno Davi - Matriz de Análise de Maturidade dos Empreendimentos Solidários

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do Grupo: Grupo de Mulheres Construindo Sonhos  Localização: Itabaiana/Zona da Mata

Data de Fundação: 2010   Número de integrantes: 5

Tipo de empreendimento: agricultura familiar artesanato alimentação saúde

Ano de apoio institucional: menos de um ano mais de um ano mais de dois anos mais de três anos

x

Identidade

1
Propósito/ 
motivo 
da criação

1 Nasceu por incentivo de uma pessoa

42 Nasceu por incentivo de outro grupo
3 Nasceu da necessidade de solucionar uma dor dos integrantes
4 Nasceu do mapeamento de uma oportunidade

2 Processo de  
formalização

1 É um grupo sem formalização jurídica

12 É um grupo recentemente formalizado
3 É um grupo formalizado, mas ainda lutando pela sobrevivência
4 É um grupo formalizado e consolidado

3 Gestão do  
conhecimento

1 A história do grupo não está registrada e nem todos do grupo conhecem a história

22 A história do grupo não está registrada, mas todos conhecem a história do grupo que é passada oralmente
3 A história do grupo está registrada
4 A história do grupo está registrada e é revisitada e alimenta o grupo a manter seu propósito

4 Marca

1 O grupo não tem marca

3
2 O grupo tem logotipo e nome comercial
3 O grupo tem logotipo e nome comercial e aplica em seus produtos e para divulgação do empreendimento

4 O grupo tem logotipo e nome comercial e aplica em seus produtos e para divulgação do empreendimento. Além disso divulga sua marca e 
serviços em redes sociais

Governança

1 Instâncias 
de decisão

1 Os processos decisórios não estão definidos e registrados

42 Os processos decisórios estão definidos e registrados, mas são centralizados no perfil da presidência
3 Os processos decisórios estão definidos e registrados ...
4 Os processos decisórios estão definidos e registrados. As principais decisões são tomadas em assembleia e em comitês

2 Divisão 
de Trabalho

1 Não há clareza na organização do trabalho

42 A organização do trabalho é intuitiva, mas acaba ficando centrada em um pequeno grupo mais ativo

3 A organização do trabalho é clara e está documentada, os membros do grup tem clareza das funções, mas na operação isso ainda 
gera conflitos
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Para utilizar a ferramenta, siga os 
seguintes passos :

1 – Preencha o cabeçalho com 
informações básicas do grupo: 
nome, localização, número de 
integrantes. Assinale o campo 
correspondente ao tipo de 
empreendimento e tempo de 
apoio institucional.
2 – Serão analisados cinco 
aspectos do grupo: identidade, 
governança, modelo de gestão, 
incidência política e capacitação. 
Para analisar cada aspecto, é 
preciso definir a pontuação de 
cada item, que vai de 1 a 4. Veja se 
a pontuação do seu grupo está no 
nível 1, 2, 3 ou 4, de acordo com as 
afirmações em cada linha.

Importante: os aspectos a 
serem avaliados estão segundo 
a experiência do projeto, mas 
poderão ser adaptados para a 
realidade de sua organização. 
Caso você altere algum aspecto, 
será fundamental também 
revisar as quatro alternativas 
que compõem cada um dos 
itens desse aspecto. Veja 
que sempre a alternativa de 
pontuação 1 se relaciona a uma 
realidade mais inicial/básica 
de desenvolvimento e que vai 

Download

aumentando gradualmente até a 
alternativa 4, que seria o modelo 
de excelência.

3 – Ao terminar de dar a 
nota para cada item, clique 
na segunda aba da planilha 
para ver uma representação 
gráfica da maturidade do seu 
empreendimento solidário.

Importante: para conseguir avaliar 
com os grupos o desenvolvimento 
deles ao longo de um processo 
de acompanhamento e 

fortalecimento. Sugerimos que 
você faça essa análise no início do 
projeto, para ter uma foto inicial 
de como estão antes das ações – 
avaliação de marco zero, e no final 
do período de acompanhamento 
você faça novamente, salvando 
uma nova cópia da planilha, para 
então conseguir comparar o antes 
e depois do grupo – avaliação final 
ou de resultados.

Veja a seguir a tabela preenchida 
pelo grupo de Mulheres 
Construindo Sonhos:
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Maturidade do grupo no início do projeto:
CASA PEQUENO DAVI – MATRIZ DE ANÁLISE DE MATURIDADE DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

Nome do Grupo

Grupo de Mulheres Construindo Sonhos 

Identidade 2,0

Propósito/motivo da criação 4

Processo de formalização 1

Gestão do conhecimento 2

Marca 1

Governança 1,3

Instâncias de decisão 1

Divisão de Trabalho 1

Participação 1

Gestão de conflitos 2

Modelo de Gestão 1,0

Comercialização 1

Informatização 1

Finanças 1

Fundos Rotativos 1

Incidência Política 1,5

Conhecimento do Direito da mulher 2

Conhecimento ODS 1

Proatividade em ampliar rede de apoio 1

Capacidade de articulação para garantia de direitos 2

Capacitação 1,0

Gestão do Fundo 1

Plano de Negócios 1

Ferramentas de gestão 1

Curso de informática 1

Estudo de mercado 1

Uso de ervas 1

Suporte socioemocional 1

  

MÉDIA 1,4   
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CASA PEQUENO DAVI – MATRIZ DE ANÁLISE DE MATURIDADE DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

Nome do Grupo

Grupo de Mulheres Construindo Sonhos 

Identidade 2,5

Propósito/motivo da criação 4

Processo de formalização 1

Gestão do conhecimento 2

Marca 3

Governança 3,3

Instâncias de decisão 4

Divisão de Trabalho 4

Participação 2

Gestão de conflitos 3

Modelo de Gestão 2,8

Comercialização 3

Informatização 2

Finanças 3

Fundos Rotativos 3

Incidência Política 2,8

Conhecimento do Direito da mulher 3

Conhecimento ODS 3

Proatividade em ampliar rede de apoio 2

Capacidade de articulação para garantia de direitos 3

Capacitação 3,1

Gestão do Fundo 4

Plano de Negócios 4

Ferramentas de gestão 4

Curso de informática 4

Estudo de mercado 1

Uso de ervas 1

Suporte socioemocional 4

  

MÉDIA 2,9   

Maturidade de um dos grupos ao final do projeto:
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Maturidade de um dos 
grupos ao final do projeto

Identidade

Capacitação Governança

Modelo de
Gestão

Incidência
Política

Avaliação
A ferramenta nos possibilita visualizar a desenvoltura de 
aspectos importantes da gestão, finalidade e resultados 
dos agrupamentos e empreendimentos coletivos, sociais, 
econômicos e solidários, subsidiando em que fase estão 
para os próprios grupos, para seus/suas integrantes, para a 
comunidade em seu entorno e para os parceiros.

Equipe da Casa Pequeno Davi

Identidade

Capacitação Governança

Modelo de
Gestão

Incidência
Política

Maturidade do grupo no 
início do projeto
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Conclusões e aprendizados 
comuns aos 3 projetos

Durante o processo de 
acompanhamento dos 
projetos, realizamos encontros 
comuns para apresentar as 
singularidades de cada fazer 
social das organizações em 
seus territórios e potencializar o 
mapeamento de pontos comuns 
existentes entre as experiências.

Um dos primeiros pontos 
levantados pelo coletivo foi a 
importância de as organizações 
estarem atentas ao recorte de 
gênero e das questões raciais 
para criação e implementação 
das ações de acesso à 
qualificação e renda.

Reconhecer que esses grupos 
historicamente vivenciaram e 
seguem vivenciando, negações 
de oportunidades e são 
forçadas em direção à margem 
da sociedade, nos coloca 
em um lugar institucional de 
fomentar práticas que gerem 

maior conscientização desse 
público sobre a estrutura de 
injustiça, mas principalmente, 
coloca o fazer implicado na 
geração de mais oportunidades 
para esses grupos. Para que a 
sustentabilidade, a justiça e a 
equidade possam acontecer, 
precisamos diminuir as 
desigualdades gerando mais 
oportunidades àqueles que 
sempre estiveram à margem.

Em perspectiva, as 
organizações têm se 
deparado com os desafios 
para cumprirem o pacto 
coletivo, fomentado pelos 
ODS. Em linhas assimétricas 
de poder, temos a sociedade 
brasileira em crises e, como 
consequência, produtora da 
morte. A morte passa pela 
fome, violência, pandemia 

da COVID-19, insalubridades, 
falta de oportunidades 
históricas, dentre outros 
agravamentos, experienciados 
na contemporaneidade. Em 
um fio condutor coletivo, se 
nada fizermos, contribuiremos 
para a manutenção das 
desigualdades. Ao mesmo 
tempo que deixamos de 
conhecer mentes brilhantes 
que poderiam pensar e agir 
em prol de uma sociedade 
melhor organizada.

Quem mais morre, tem 
gênero, tem raça, tem classe 
social, tem orientação 
sexual, regionalidade e 
nomes. As mulheres negras 
e homens negros, são as 
vozes silenciadas, sobretudo, 
as mulheres negras que são 
produzidas como base da 
pirâmide (FGVCES).
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Outro ponto comum entre os 
projetos foi a visível necessidade 
de investir em temas relacionados 
à saúde mental e desenvolvimento 
socioemocional das mulheres. O 
tema também pode ter ganhado 
mais destaque influenciado 
pelo cenário de pandemia da 
covid-19, mas a temática sempre 
merece atenção em grupos de 
alta vulnerabilidade.

Nos projetos desenvolvidos, esses 
espaços protegidos para falar de 
si, de suas dores, medos e sonhos, 
foram fundamentais para que as 
mulheres pudessem entender 
seus sentimentos e o quanto as 
questões sociais, econômicas 
e políticas também influenciam 
sua saúde mental. Além 
desse espaço de acolhimento, 
proporcionar espaços de escuta 
qualificada também facilitou o 
mapeamento de situações de 
violência e de agravamento das 
vulnerabilidades, permitindo às 

mulheres e às equipes técnicas 
um diálogo sobre que alternativas 
poderiam ser desenhadas para 
encontrar soluções.

Por fim, nas discussões coletivas 
entre as equipes dos projetos, 
dialogamos sobre a importância 
de os processos formativos 
apresentarem perspectivas de 
ganho e/ou aumento da renda. 
Para além de garantir uma maior 
independência financeira, a 
geração de renda para as mulheres 
amplia a possibilidade de fazer 
escolhas em sua vida e gera 
maior autonomia ao apresentar 
novas formas de pensar seu 
desenvolvimento profissional e seu 
papel na família e sociedade.

Para que as práticas de geração de 
trabalho e renda de fato promovam 
a diminuição de desigualdades 
também é fundamental abordar no 
processo formativo as questões 
sobre a divisão de trabalho sob a 

ótica de gênero e raça e abordar 
o quanto as mulheres ainda 
vivenciam uma sobrecarga em 
relação aos trabalhos domésticos 
e de cuidados.

Pensar em políticas públicas 
que promovam a autonomia 
econômica das mulheres 
implica, em um primeiro 
momento, compreender 
como a sobrecarga com a 
responsabilidade do trabalho 
doméstico e de cuidados 
resulta em desigualdade 
entre mulheres e homens. Em 
seguida, significa pensar que 
alternativas podem ser postas 
em prática; que garantam a 
autonomia econômica nessas 
condições, mas que, ao 
mesmo tempo, apontem para 
a superação da divisão sexual 
do trabalho (MMIRDH).
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