


BOAS-VINDAS



OBJETIVOS DO ENCONTRO

Promover formação dos mobilizadores e técnicos de 
mobilização em conteúdos, estratégias e ferramentas 
que deem conta dos desafios locais e permitam a efetiva 
mobilização dos municípios em prol da educação.



8h30 – 9h

9h – 10h

10h – 10h45

10h45 – 11h15

11h15 –

12h30

12h30 – 13h30

13h30 – 15h30

15h30 – 16h

16h – 17h15

17h15 – 18h00

18h00 – 18h15

18h15 – 18h30

18h30

Abertura: Boas-vindas, objetivos e Integração

Chegada e credenciamento

Para que o PVE e a mobilização social existem?

PAUSA

● Apresentação dos avanços de Mobilização no PVE - 1º Semestre
● Redes Sociais e sua importância no PVE
● Lançamento do Aplicativo de Mobilização Social do PVE

ALMOÇO

Desafios e oportunidades na Mobilização Social

PAUSA

Feira de Casos: Competências e Estratégias no PVE

Fechamento: Aprendizados sobre as Competências

Início Plano de Ação

Colheita do dia

Recados e encerramento
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ACORDOS

Participação em movimento;

Celular no silencioso;

Caderno para aprendizados e registros.



Impromptu Networking

Três rodadas de 4 min com duplas diferentes.

➔ Quem sou eu?  

➔ O que espero levar desse encontro? 

➔ Como posso contribuir para este encontro?



1-2-4-8-All

Qual o desafio eu vivo 
no tema Mobilização?

1 min individual reflexão silenciosa



1-2-4-8-All

Qual o desafio eu vivo 
no tema Mobilização?

2 min em dupla compartilhe sua reflexão



1-2-4-8-All

Qual o desafio eu vivo 
no tema Mobilização?

4 min em quarteto 
(junte duas duplas) compartilhe as ideias que surgiram



1-2-4-8-All

Qual o desafio eu vivo
no tema Mobilização?

5 min mesa com 8 pessoas 
(junte dois quartetos), compartilhem as ideias que surgiram



1-2-4-8-All

Qual o desafio eu vivo 
no tema Mobilização?





Para que o PVE existe?

Individualmente 
Responder por escrito.

A SERVIÇO DE QUE?



Em Duplas
Seu parceiro pergunta: Para que?

● Responder e seu parceiro anota a resposta no seu caderno.
● Repete - 5 vezes.
● No final, devolve o caderno ao parceiro e lê as respostas

Inverter os papéis

A SERVIÇO DE QUE?



Em quadra (2 duplas), compartilhar:

Para que o PVE existe?

E conversar sobre:

Como o grupo de mobilização contribui para isso?

A SERVIÇO DE QUE?

8 min para a quadra



Em 8 pessoas - mesa (2 quadras), compartilha o 
que conversaram em quadras.

Escrever uma frase no flip com 9 a 12 
palavras com a essência do que foi 

discutido.

A SERVIÇO DE QUE?

2 min por pessoa  |  inverter papéis



Retorno em 20 minutos

25 MINUTOS



Avanços na Frente de 

Mobilização 1º Semestre 2019



RESULTADO
(O que vamos entregar?)

ATIVIDADES
(O que vamos fazer?)

QUALIFICAR A 
DEMANDA

Formação de uma REDE
LOCAL pela educação

QUALIFICAR A 
OFERTA

Fortalecimento de 
políticas pública locais

IMPACTO
(Que transformação 
queremos gerar?)

Melhoria da qualidade da 
educação no município

TEORIA DA MUDANÇA

Maior participação da comunidade nas decisões e ações que têm 
impacto na aprendizagem das crianças e jovens dos municípios

MOBILIZAÇÃO SOCIAL ?APOIO À GESTÃO



REDE DE 
LIDERANÇAS 

INDIVÍDUOS

FORMADOR MOBILIZADOR TEC SEC

• Conhecimento sobre educação

• Atitude e disposição para agir

• Estrutura da Rede (diversidade, 

confiança, coesão)

• Vitalidade (capacidade produzir 

resultados e impactos)

• Abrangência (cobertura, 

amplitude)

• Conhecimento sobre 

educação

• Atitude e disposição para 

agir

MOBILIZAÇÃO SOCIAL – ESTRATÉGIA DE REDE E COMPETÊNCIAS ENVOLVIDAS



Mobilização Presencial



Realização de 2 Encontros 
Presenciais de Mobilização 

Ciclo 1: 1.940 participantes
Ciclo 2: 1.478 participantes

3.478 pessoas mobilizadas 

e 531 macro ações realizadas 
até o momento

MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Competência mais priorizada:
• "Atitude e disposição para agir" 

Diversidade de temas:
• lazer e cultura;
• ocupação de espaços públicos;
• promoção da leitura;
• educação ambiental;
• resgate e valorização de histórias;
• identidades no território; entre 

outras.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Resultados positivos:
• Ampliação da abrangência das 

ações do grupo;
• Aumento de animação, 

participação e 
comprometimento dos 
membros do grupo;

• Fortalecimento da identidade e 
senso de trabalho coletivo nos 
grupos;

• Ações de comunicação (virtuais 
e presenciais) gerando retorno 
positivo para os grupos;

• Integração de projetos entre a 
Rede de Lideranças e o Grupo 
de Jovens e participação dos 
jovens nas redes de lideranças.

Aparecida do Taboado - Jovens

Campo Belo do Sul – Chá do PVE

Juiz de Fora – Bem Comunidade

Alcobaça

MOBILIZAÇÃO SOCIAL



HOTSITE DO PVE



SITE DO PVE

Conheça o site do PVE!

No institutovotorantim.org.br/pve2019, estão 
disponíveis matérias sobre educação, materiais 
de apoio à mobilização e a Central de Conteúdo, 
com downloads e, especialmente, boas histórias 
do PVE. 

As histórias de vocês! 

Histórias para inspirar e para ilustrar as 
Competências da Matriz.



SITE DO PVE

+6.000 acessos desde maio



CAMPANHA DIA MUNDIAL 
DA EDUCAÇÃO

#DiadaEducação #PVE2019



• 73.519 pessoas alcançadas 
(número de pessoas que 
viram publicação);

• 96.885 impressões (número 
de vezes que os anúncios 
foram exibidos na tela);

• +600 mensagens recebidas 
no whatsapp.

#DiadaEducação #PVE2019 #Nem1pratrás #JuntosSomosMais

CAMPANHA DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO



REDES 
SOCIAIS



Somos mais de

12.500
membros nos grupos do PVE

Pessoas unidas pela Valorização da Educação, espalhadas em 101 grupos do PVE no Facebook 



REDES SOCIAIS: RESULTADOS QUE CONQUISTAMOS JUNTOS

publicações nos grupos do 
Facebook

8.010 80.768
interações (curtidas, reações, 

comentários e compartilhamentos) 
nos grupos do Facebook



+100 grupos do Facebook

REDES SOCIAIS: RESULTADOS QUE CONQUISTAMOS JUNTOS



Mas por que
redes sociais?



VOCÊS JÁ VIRAM ESTE VÍDEO?

http://drive.google.com/file/d/1gv3CoD7sr234rlVByqvqy1WmSkuLSMcf/view


DUAS SEMANAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO VÍDEO, CHICO E A PATRÍCIA

66,7 mil curtidas



ESTE É O INSTAGRAM DO CHICO, 20 DIAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO VÍDEO

269 mil seguidores



E por que o Facebook?



• 208,4 milhões de 
habitantes no Brasil;

• 127 milhões de usuários 
no Brasil, é a maior rede 
social do país

Fonte: Folha de S. Paulo, julho de 2018

FACEBOOK NO BRASIL



No início do ano, nós apresentamos nossa estratégia 
de comunicação digital para a Mobilização, que 
segue amparada em dois conceitos-chave:

trocar experiências

construir relações



REDES SOCIAIS

Nós alcançamos ótimos números 
neste primeiro semestre!

As redes sociais ajudam
 a dar visibilidade e potência 
para as ações do PVE

Podemos publicar mais!

Podemos publicar melhor!



GRUPOS DO FACEBOOK

Nós criamos grupos para 
cada município onde o 
PVE atua;

Este é um espaço para 
dar visibilidade às 
ações do programa;

Serve como uma vitrine 
do PVE local;

Clique 
no play

http://drive.google.com/file/d/13xwSJj1orTtty69kF5DnbawzUkpHRzU6/view


É um espaço virtual de construção coletiva, para todos vocês.

No Facebook, os grupos são abertos. Ao contrário 
dos grupos de WhatsApp, eles podem ser vistos, 
acessados e deixar entrar quem quiser participar. 
A conversa fica concentrada, mas não fechada.

Também temos o grupo Nacional. 

Nós imaginamos ele para ser povoado por todos os 
grupos de mobilização do PVE pelo país. Um espaço 
que sugerimos ser de troca de experiências. Um 
grande fórum para compartilhar não só as 
conquistas e sucessos, mas também as dúvidas e o 
que não deu tão certo. 



Grupos com maior número de 
membros:

Grupos com mais envolvimento 
e publicações:

Destaques

1º PVE Jacareí – SP: 1.261

2º PVE Apiúna – SC: 824

3º PVE Fundão – ES: 687

4º PVE Votorantim – SP: 598

5º PVE Nacional: 455

1º PVE Nacional: 1.000 posts

2º PVE Jacareí – SP: 826 posts

3º PVE Conceição da Barra – ES: 451 posts

4º PVE Pedro Canário – ES: 349 posts

5º PVE Aracruz – ES: 338 posts



E as outras redes sociais?

WhatsApp

Não ignoramos a existência do WhatsApp, e sabemos 
que esta é uma ferramenta super popular no Brasil. 
Mas entendemos que no Facebook conseguiríamos ser 
mais democráticos e abertos a novos membros.

A nossa sugestão é deixar o 
WhatsApp para fins de 
organização e contato com o 
núcleo duro do grupo de 
Mobilização.

Instagram

Também sabemos que o Instagram 
é a rede mais aderente com os 
jovens, especialmente porque 
poucos pais e familiares estão lá. 
Mas não estamos investindo nesta 
ferramenta, ainda.

Grupos do Facebook

Participem dos grupos, ativamente. 
Convidem pessoas, façam postagens, 
compartilhem conteúdos confiáveis. 



Vocês são a referência do PVE nos 
municípios e nós contamos com 

vocês para fazer a diferença.



GAME



O MobilizAÇÃO foi pensado para vocês, para o grupo de
 jovens e para todas as pessoas que querem realizar uma 
ação de mobilização social.



CONVIDO VOCÊS A EXPERIMENTAREM O MOBILIZAÇÃO

Vamos jogar?

Nele, vocês receberão uma missão, e deverão 
realizar desafios para cumpri-la. Para ajudar 
neste trajeto, vocês poderão contar com as 
dicas e orientações de um assistente virtual, 
este cachorrinho simpático aí na tela. Mas ele 
ainda não tem nome!

Clique 
no play

http://drive.google.com/file/d/17HVIW8vu21DEfITTz8xczorYg-NhYK3Z/view


➔ Prêmio PVE Jovens

➔ Evento de Mobilização - Fim de Ano

EVENTOS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE





     ALMOÇO     . 
    até 13h30    .



      WORLD CAFÉ    .  
.   COMPETÊNCIAS   .



WORLD CAFÉ - ACORDOS

● Busque mesas com pessoas diferentes;

● Foco naquilo que importa;

● Contribua com pensamentos e experiências;

● Escute para entender;

● Escutem juntos para terem insights;

● Conecte ideias.

➔ Brinque!
➔ Rabisque!
➔ Desenhe!



Individual: 

Como está o meu município 
com base na matriz de 
competência?

5 min 

WORLD CAFÉ - PREPARAÇÃO



Quais avanços  podemos 
observar nas 5 competências 
no meu município? 

WORLD CAFÉ - RODADA 1

20 min 



➔ Anfitrião fica na mesa
➔ Busquem outra mesa (espalhem-se)
➔ Anfitrião  recebe novos participantes e 

conta o que discutiram (3min)
➔ Novos participantes contam o que 

discutiram nas mesas (1min/pessoa)

WORLD CAFÉ - TROCA DE MESAS



Quais são os principais desafios que 
encontramos para desenvolver as 
competências de MOB nos grupos 
(jovens e adultos)?

WORLD CAFÉ - RODADA 2

20 min 



WORLD CAFÉ - TROCA DE MESAS

➔ Anfitrião fica na mesa
➔ Busquem outra mesa (espalhem-se)
➔ Anfitrião  recebe novos participantes e 

conta o que discutiram (3min)
➔ Novos participantes contam o que 

discutiram nas mesas (1min/pessoa)



Quais soluções encontramos 
para superar tais desafios?

WORLD CAFÉ - RODADA 3

20 min 



Quais os pontos 
de destaque?

WORLD CAFÉ - DESTAQUES



Compartilhe a foto do card 
da competência que está 
melhor desenvolvida no 
seu município e faça um 
comentário.

#PVE2019 #PVEMOB

#Desafio 



Retorno em 20 minutos

25 MINUTOS



   Feira de   .
.  Competências  . 



FEIRA DAS COMPETÊNCIAS - FUNCIONAMENTO

➔ Serão 3 rodadas de apresentações (12min cada);

➔ No máximo 12 pessoas por apresentação;

➔ Lei dos 2 pés - se não se interessou, procure outra;

➔ Ao toque do gongo, agradeça o expositor e busque outro 

painel de interesse;

➔ Escute para entender;

➔ Faça perguntas para o expositor.



Compartilhe no grupo da 
sua cidade a foto do cartaz 
da história de sucesso que 
mais chamou a sua 
atenção, usando a hashtag 
#PVEMOB E #PVE2019 

#Desafio 





Impromptu Networking

➔ O que foi mais marcante para mim na 
conversa sobre as competências? 

➔ O que eu pretendo levar pra prática?

➔ Quais meus aprendizados?

Três rodadas de 4 min com duplas diferentes.



Impromptu Networking

Formar grupo de 8 pessoas 
e compartilhar a essência da 

conversa







FIM 1º DIA
BOA NOITE


