JORNADA CIDADANIA NAS ESCOLAS
DESAFIO 3
Da ideia à ação:
Fazer uma ação coletiva
na prática
Sugestão para o Facilitador e Comitê Mobilizador

Vamos começar
DESAFIO 3
Realize uma ação prática em benefício da comunidade local, de
preferência relacionada às questões levantadas no DIAGNÓSTICO
construído no Desafio 2.
O desafio é composto por dois momentos:
A) Participação no curso preparatório online Mobilização em Sete
Passos. Para a equipe pontuar, deve haver, pelo menos, 15 concluintes.
B) Realização de uma ação prática.

Como participar
1

Mobilize a equipe para participar do curso*. Para a equipe pontuar,
deve haver, pelo menos, 5 concluintes.

2

Mobilize a equipe para definir e planejar coletivamente qual
será a ação, quando e como será realizada.

3

Organize a ação, estabelecendo a função de cada um,
de acordo com o interesse de cada participante.

4

Fotografe os encontros presenciais e/ou tire alguns prints
dos debates virtuais.

5

Realize a ação planejada e registre em fotos e, se quiser, também em vídeo.

6

Devem ser cadastrados no site: o planejamento, a descrição, os resultados
e 3 a 5 fotos e um vídeo da ação.

*Curso Mobilização em Sete Passos: a partir do dia 16/7 até o final da Jornada
Datas de tutoria: 10 a 14/9 e 15 a 19/10

Como participar
PASSO 1
Mobilize sua equipe para participar do curso Mobilização em Sete Passos:.
Para pontuar, serão necessários, pelo menos, 15 participantes concluintes.

Curso Mobilização em Sete Passos: a partir do dia 16/7 até o final da Jornada
Datas de tutoria: 10 a 14/9 e 15 a 19/10
Endereço para inscrição no curso: cidadanianasescolas.org.br/fase/desafio-3

PASSO 2
Mobilize a equipe para definir e planejar coletivamente qual será a ação,
quando e como será realizada.

PASSO 3
Organize a ação estabelecendo a função de cada um, de acordo com interesses
de cada participante.

PASSO 4
Fotografe os encontros presenciais e/ou tire alguns prints dos debates virtuais.

Como participar
PASSO 5
Realize a ação planejada e a registre em fotos e vídeo.

PASSO 6
Registre no site da Jornada a ação.
Devem ser cadastrados no site: o planejamento, a descrição, os resultados
e 3 a 5 fotos e um vídeo da ação.

Cadastre o vídeo no YouTube. O link gerado deve ser cadastrado no site
da Jornada.

cidadanianasescolas.org.br/fase/desafio-3/

