


Aplicativo do IFA
Todo conteúdo, a metodologia e a 

experiência lúdica estão disponíveis 

gratuitamente no APP do IFA.



ÁREA DO INSTRUTOR



ÁREA DO 

PARTICIPANTE



PASSO A PASSO PARA USAR O APP DO IFA
Oficinas avulsas

ou Campanha

Participantes

▪ Formar grupos

▪ Agendamento

▪ Aplicar oficinas

▪ Atribuir poderes e 
missões

▪ Usar Código 
fornecido pelo
instrutor

▪ Acessar seus
poderes e missões

▪ Quizzes

App

Instrutor

▪ Download no site 
do IFA

▪ Instalação

▪ Registro

▪ Treinamento

▪ Certificado



OFICINAS ONLINE
O que muda: 

• Os participantes não se reúnem presencialmente e 

devem ter acesso à internet em computador ou celular

• Os grupos são organizados em salas virtuais, usando o 

Google Meet

• O instrutor interage com os grupos pelas salas do 

Google Meet

Importante:

No APP do IFA, o instrutor deve baixar o Prodecimento de 

Oficinas Online, que contém todas as orientações para 

aplicar as oficinas.



EXEMPLO DE 

OFICINA ONLINE

SALA PRINCIPAL



EXEMPLO DE 

OFICINA ONLINE

Grupo 1

Grupo 2



MODO CAMPANHA
Duração: serão 5 encontros com duração de 2h cada. 

Os encontros ocorrem uma vez por semana.

Turmas: mínimo de 5 e máximo de 15 participantes

PASSO A PASSO da aplicação:

1 – iniciar oficina

2 – atribuir os Poderes Empreendedores

3 – atribuir as Missões (o resultado é apresentdo pelos

participantes no próximo encontro)

4 – atribuir as estrelas (caso o participante tenha

realizado a missão do último encontro)

5 – encerramento



IMPORTANTE
1) Realizar o agendamento de TODAS as 5 oficinas.

2) Criar turmas com até 15 participantes.

3) Ao criar a turma no APP, escolher as seguintes oficinas:

- Minha Própria Casa

- Transporte do Futuro

- Show de Talentos

- Torre de Papel

- A Quem eu Admiro



SUPORTE
Caso haja dúvidas, o instrutor/professor poderá saná-las:

1) enviando e-mail ao IFA: 

contato@fazendoacontecer.org.br

2) em casos urgentes, envie whatsapp (das 9h às 16h em

dias da semana) para: (11) 952 453 638



Inovação do conteúdo
Bonecos dos poderes empreendedores do IFA impressos em 3D.



fazendoacontecer.org.br

Ig @ifa_fazendoacontecer

Fb @institutofazendoacontecer


