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Consultoria em atividades à distância  
SUPORTE PARA GESTÃO DE REUNIÕES E FORMAÇÃO VIRTUAIS 

 
 

Proposta exclusiva para o SINEPE-DF e Escolas Filiadas 
 
 
 
1. OBJETIVO 
Oferecer suporte a escolas, direções, coordenações e professores na realização de reuniões à 
distância a partir de plataformas digitais. 
 
 
2. CONTEXTO 
No Brasil e no Distrito Federal as Escolas iniciaram um período de aulas e reuniões à distância 
baseadas no Parecer n. 33/2020-CEDF, de 24/3/2020, o qual ‘determina às instituições educacionais 
das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar 
suas organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar’. 
Muitas escolas não dispõem de pessoal ou infraestrutura para dar conta desta nova organização, se 
consideradas as condições de serem realizadas à distância. 
O custo de se contratar empresas para dar suporte ou oferecer plataforma de reuniões  virtuais se 
tornou algo fora do orçamento ou desproporcional às condições de algumas escolas do Distrito 
Federal. 
O Clube Kaplún vem realizando atividades com apoio do SINEPE-D ao longo dos últimos dois anos. 
Agora, diante da situação de remanejamento de calendário e de pessoal, se coloca novamente à 
disposição para assessorar esta proposta de tecnologias educacionais. 
 
 
3. NOSSA TRAJETÓRIA 
Quem somos 
O Clube Kaplún de Educomunicação de Brasília é um hub de incentivo à criatividade e inovação entre 
educação, comunicação e tecnologias. Foi criado em 2018, resultado de atividades acadêmicas e 
profissionais. Reunimos diversos profissionais e professores com o objetivo de auxiliar as escolas a 
trabalharem com o mundo digital, priorizando a cultura maker, metodologias ativas e letramento 
midiático. A empresa que vem dando suporte ao Clube Kaplún é a APPUI Treinamento e 
Desenvolvimento LTDA, fundada em 2011. 
Em 2019 e no início de 2020, a APPUI e os consultores do Clube Kaplún estavam realizando atividades 
de formação de professores e gestores, por meio de cursos, palestras e workshops. Diante do COVID-
19, as atividades se voltaram para dar suporte às escolas, no sentido de elas poderem voltar a suas 
atividades, com ajuda de plataformas de tecnologias digitais. 
Dispomos de pessoal especializado para continuar a formação à distância, mas especialmente nos 
tópicos citados abaixo, uma vez que eles se fazem urgentes. 
Experiências 
O Clube Kaplún e a APPUI Desenvolvimento já realizaram: 

• Consultorias de capacitação de pessoal em comunicação interna e relacionamento de 
equipes, em Escolas e mantenedoras no DF. 

• Cursos para professores e pais capacitando-os para demandas específicas. 
• workshop MindSet Maker – Educadores do Futuro para profissionais e educadores do DF 

entre 2019 e 2020 - 7 edições. 
• Palestras em semanas pedagógicas, com temas diversos: Liderança no mundo conectado; 

Letramento na era digital;  BNCC e educação para as mídias; Segurança no uso das 
tecnologias e acessa à internet; Comunicação não violenta - mais de 12 só em 2020. 
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4. TIPOS DE SUPORTE  
 
1. Plataforma para professores interagirem. 

• Disponibiliza acesso à plataforma Microsoft Teams Meeting®. 
• Customiza a plataforma para uso específico da escola 
• Dá suporte e orientação técnicas para ingressas no sistema 

 
2. Capacitação para implementação de equipes de trabalho 

• Treinamento para equipe de trabalho no acesso a plataforma Microsoft Teams Meeting®, 
Zoom.us®, ou outra 

• Atende demandas específicas para criar reuniões, cursos e chats na plataforma à distância. 
 
3. Consultoria estratégica para montagem da plataforma 

• Diagnóstico da escola para encontrar plataforma adequada 
• Consultoria para escolha de melhores plataformas em custo benefício 
• Capacitação de gestores para implantação e gestão do sistema 

 
 
5. OPÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
As escolas podem optar por um dos suportes acima ou pelos combos abaixo. 
 
Combo 1: Plataforma, Capacitação de implantação e Consultoria estratégica – Desconto de 10% na 
contratação 
Combo 2: Plataforma e Capacitação de implantação – Desconto de 5% na contratação 
Combo 3: Plataforma e Consultoria estratégica – Desconto de 5% na contratação 
Combo 4: Capacitação de implantação e Consultoria estratégica – Desconto de 5% na contratação 
 
6. CONTATO E CONTRATAÇÃO 
As escolas interessadas devem entrar em contato por e-mail, WhatsApp ou telefone para 
receberem uma proposta comercial, de acordo coma demanda. 

  contato@appui.com.br ou contato@clubekaplun.com.br  
  +55 (61) 996254542 
 (61) 96254542 

 
 

Brasília/DF, 30 de março de 2020. 
 

 
Joadir Antônio Foresti 

Consultor em planejamento, comunicação e educação corporativa 
Sócio-diretor da APPUI Desenvolvimento 

 
 
 
 
 

7. OUTROS SUPORTES E CAPACITAÇÕES DISPONÍVEIS 
• Consultorias em comunicação interna; 
• Capacitação e treinamento em comunicação interpessoal e intersetorial 
• Metodologias ativas e cultura maker 
• Pedagogia de projetos e BNCC 
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• Psicologia positiva 
• Segurança na internet e vício tecnológico 
• Desenvolver habilidades de liderança 
• Cultura e letramento digital 
• Matemática e letramento nas tecnologias digitais 
• Design Thinking e metodologias ativas 
• Podcast para professores 

 
 

Joadir Antônio Foresti - Doutor em Comunicação, cultura e tecnologias do imaginário (2006), pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul –  PUCRS. Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo (1997) e licenciatura em Ciências Religiosas 
(1990), com mestrado em Comunicação Social (1999) pela PUCRS. Tem especialização – MBI em Gestão Empresarial, com proposta 
de Gestão e inovação com Design Thinking, pela PUCRS. Tem experiência nas áreas de Educação e Comunicação, com ênfase em 
Comunicação e Cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, comunicação, educomunicação, interação, 
tecnologias, inclusão e comunicação corporativa. Foi professor da PUCRS (2002-2008) em temas de comunicação, informação e 
educação. Na Universidade Católica de Brasília – UCB/DF, foi coordenador de comunicação interna de 2008 a 2010 e  coordenador 
de curso de graduação em Jornalismo e comunicação Social Publicidade e Propaganda, onde contribuiu principalmente com a 
criação de novos Plano pedagógico de curso (PPCs), de 2015 a 2017.Na mesma universidade atuou como professor e pesquisador 
nos Cursos de Jornalismo e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (2010-2019), onde coordenou grupo de pesquisa sobre 
Cultura midiática, educação, tecnologias da comunicação e educomunicação, desenvolvendo quatro projetos com fomentos do 
CNPq, da FAP/DF e da UCB/DF (2010-2018); Ministrou disciplinas de Projetos experimentais em comunicação, Realidade brasileira 
e regional, Assessoria em Comunicação e Comunicação comunitária (2010-2018); coordenou o projeto de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), criando manual específico; de 2011 a 2018 integrou e coordenou o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 
Jornalismo; De 2015 a 2028, publicou dois livros envolvendo o tema da educomunicação e propostas de leituras críticas das mídias 
e uso das tecnologias digitais. Atualmente dirige o Clube Kaplún de Educomunicação de Brasília, onde conecta em forma de hub, 
iniciativas e pensamentos de cultura maker, economia criativa, media literacy, sustentabilidade e comunicação corporativa. 

 

 


