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PROJETO - Mães à Obra 

1 - Definição 

O projeto “Mães a Obra” tem como objetivo despertar o desenvolvimento de habilidades e 

potencialidades das mães das crianças, adolescentes e jovens atendidos pela Associação Cultural Pisada do 

Sertão para que estas possam acreditar que são capazes de alcançar seus objetivos e transformar sua realidade 

social criando oportunidades de realização de seus sonhos. 

2 – Justificativa  

O Projeto Mães a Obra foi idealizado pela Pisada do Sertão considerando o perfil social dos pais e 

responsáveis pelas crianças, adolescentes e jovens atendidos. A organização realiza encontros com famílias 

mensalmente e 98% da participação são de mães, ou seja, mulheres responsáveis legais pelos educandos 

matriculados na organização.  

Durante os encontros são desenvolvidos diversos temas que favorecem o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, avaliações do contexto social, econômico, pessoal e profissional das participantes, 

despertando a execução de ações e projetos que incluem a participação ativa destas  nas atividades 

desenvolvidas pela Pisada do Sertão, a exemplo da criação do grupo de dança As Marias. Assim dando 

continuidade a esse processo de empoderamento do papel da mulher na família, mudança de visão sobre si, 

atitude e iniciativa de enfrentar suas limitações e desenvolver habilidades e como forma de valorizar a pessoa 

humana, idealizamos este projeto. 

3 – Funcionamento  

 O projeto funcionará em cinco etapas: 

a) Inscrição de Mães Voluntárias nas quais serão as facilitadoras de minicursos de qualificação profissional; 

b) Realização de minicursos de qualificação profissional; 

c) Realização de Capacitação em empoderamento feminino e empreendedorismo por meio de parceria com o 

programa “Ela Pode”; 

d) Produção de catálogo online de serviços “mães a obra”, cases de sucesso e acompanhamento sistemático da 

evolução das mães voluntárias e cursistas. 

e) Realização de feira de exposição e vendas “Mães a Obra”. 
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4 – Das etapas 

4.1 Primeira etapa - Inscrição de Mães Voluntárias nas quais serão as facilitadoras de minicursos de 

qualificação profissional; 

 Poderão se inscrever gratuitamente como “Mães voluntárias” mulheres que sejam mães e/ou 

responsáveis legais por crianças, adolescentes e jovens regularmente matriculados na Pisada do Sertão com 

frequência ativa e que tenha participado no mínimo de 3 encontros de famílias no último semestre. 

 As mães poderão inscrever propostas de facilitação de minicursos nas seguintes áreas: 

a) Culinária (bolos, tortas, doces, salgados, biscoitos, comidas típicas, etc); 

b) Estética e Beleza (manicure, pedicure, maquiagem, design de sobrancelha, depilação, etc); 

c) Educação, arte e cultura (leitura, contação de histórias, interpretação e produção textual, artesanato, 

dança, teatro, etc) 

d) Tecnologia e mídias digitais (informática, uso de plataformas digitais, marketing digital, elaboração de 

conteúdos online, designer gráfico, etc); 

e) Administração e Gestão de Pessoas (liderança, empreendedorismo, processos administrativos, etc) 

Estará limitado o cadastramento de cada inscrita em apenas 2 áreas, podendo ser proposto até 2 minicursos 

em cada uma das áreas selecionadas. 

Os minicursos deverão ter carga horária total de 8 horas/aula. 

O público a ser beneficiado pelos minicursos poderá ser identificado na ficha de inscrição como: famílias, 

educandos ou educadores. 

As interessadas deverão preencher a ficha de inscrição completa contendo nome do minicurso, conteúdo a ser 

abordado, público alvo com limite mínimo de 10 e máximo de 15 pessoas, material e/ou equipamentos 

necessários e serão selecionadas as melhores propostas de minicurso de acordo com a área inscrita, 

considerando o custo benefício para sua realização. 

As “Mães Voluntárias” selecionadas assinarão um termo de voluntariado e receberão uma bolsa incentivo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada minicurso ministrado. 

4.2 Segunda Etapa - Realização de minicursos de qualificação profissional; 

Os minicursos deverão ser realizados nas instalações da sede da Pisada do Sertão em horários a ser definido em 

conjunto com a coordenação do espaço a fim de conciliar as atividades desenvolvidas junto ao público 

atendido. 

A carga horária dos minicursos poderá ser distribuída de acordo com a proposta da facilitadora devendo estar 

alinhada a metodologia de apresentação do conteúdo para o melhor aproveitamento da aprendizagem dos 

cursistas. 
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Será entregue certificado de conclusão do minicurso para aqueles que obtiverem 80% de frequência. 

4.3 Terceira Etapa – Realização de Capacitação em empreendedorismo e empoderamento feminino por meio de 

parceria com o programa “Ela Pode”; 

As mulheres participantes dos minicursos serão encaminhadas para se inscreverem no Programa de 

empoderamento feminino e empreendedorismo a capacitação “Ela Pode” que será realizada nas dependências 

da Pisada do Sertão em data e horário a ser agendado.  

4.4 Quarta Etapa - Produção de catálogo online de serviços “mães a obra”, cases de sucesso e 

acompanhamento sistemático da evolução das mães voluntárias e cursistas. 

Será produzido um catálogo online de serviços “Mães a obra” bem como será publicado nas mídias digitais 

cases de sucesso das facilitadoras e participantes do projeto “Mães a obra” o que promoverá a divulgação de 

seus trabalhos, habilidades e competências expandindo assim os seus negócios, a fim de promover a geração 

de emprego e renda. 

Todo processo do projeto “Mães a obra” desde a inscrição a conclusão das etapas será monitorado a evolução 

das participantes, por meio do preenchimento de fichas de linha de base, avaliação de etapas e 

acompanhamento contínuo e sistemático de sua evolução dentro do projeto. 

Este é um projeto contínuo que tem a duração do tempo em que as crianças, adolescentes e jovens 

permaneçam matriculadas e com frequência ativa nas atividades da Pisada do Sertão. 

4.5 Quinta Etapa - Realização de feira de exposição e vendas “Mães a Obra”. 

A I Feira de exposição e vendas “Mães a Obra” será realizada durante a Rota do Sol 2019 dentro da 

programação da Sala de Reboco Edição Especial na cidade de Poço de José de Moura. 

A participação será feita por meio de inscrição previa para as mães que queiram expor e vender seus produtos 

e serviços ao público. 

5 – Quais resultados queremos alcançar? 

 Aumento da autoestima e autoconfiança; 

 Desenvolvimento de habilidades e competências; 

 Visibilidade do trabalho desenvolvido pelas participantes; 

 Aumento da renda das mães participantes. 

6 – Público alvo: 

6.1 Público beneficiado diretamente: 60 famílias 

6.2 Público beneficiado indiretamente: 1.000 pessoas 
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7 - Calendário de ações 2019 

 

AÇÃO A SER REALIZADA QUANDO? ONDE? 

Divulgação do projeto “Mães a obra” JUL AGO SET OUT NOV DEZ Redes sociais 
Inscrição de Mães Voluntárias JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pisada do Sertão 

Realização de minicursos de qualificação 
profissional 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pisada do Sertão 

Realização de Capacitação em empoderamento 
feminino por meio de parceria com o programa 
“Ela Pode”; 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pisada do Sertão 

Produção de catálogo on line de serviços “mães a 
obra”, cases de sucesso e acompanhamento 
sistemático da evolução das mães voluntárias e 
cursistas. 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ Pisada do Sertão / 
Redes Sociais 

 

 

 

 

Poço de José de Moura, 10 de julho de 2019.  


