
Atenção, antes de começar...

Você sabia que o curso Mobilização em 7 

Passos é o segundo, de uma série de 3 

cursos, que faz parte da Jornada Cidadania 

nas Escolas?

Se você já concluiu o curso “Os ODS no 

meu local: Diagnóstico. Pesquisar, 

interpretar, propor”, por favor, prossiga 

para o próximo slide.

Mas caso ainda não tenha participado do 

primeiro curso, recomendamos que o faça 

e, em seguida, retorne para este curso.

Para acessar o curso “Os ODS no meu 

local: Diagnóstico”, por favor,

clique aqui.

http://www.mobilizadores.org.br/cursos/diagnostico-pesquisar-interpretar-propor/?eixo=


Mobilização em

7 passos

Curso online



Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao curso 

Mobilização em 7 passos.

No curso anterior, Os ODS no meu local: 

Diagnóstico vimos que a concretização 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas 

(ODS/ONU) depende não só de governos, 

empresas ou entidades, mas também do 

envolvimento de cada uma e cada um de 

nós, cidadãs e cidadãos, em nossos locais.

Introdução



Vimos também que os jovens, as crianças e 

as escolas são atores centrais nesta 

agenda global, porque são capazes de 

criar, mobilizar e incentivar as pessoas a 

participarem do desenvolvimento de suas 

comunidades.

Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: A maior aula do mundo. ONU Brasil. Publicado originalmente em

19/07/2017. Licença de atribuição Creative Commons (reutilização

permitida).

https://www.youtube.com/watch?v=nYUhQqqsK1M


Por esta razão, os participantes da Jornada 

Cidadania nas Escolas* podem aproveitar 

as orientações do curso e se preparar para 

o debate com a equipe para a definição da 

ação indicada no Desafio 3 (Ação Cidadã), 

a partir das prioridades identificadas na 

execução do Desafio 2 (Diagnóstico).

Ou, se você não é integrante da Jornada e 

participa deste curso – que é livre e aberto 

a todas e todos os interessados – nosso 

convite é para que nos acompanhe e 

exercite conosco a mobilização em 7 

passos.

Att.

Coordenação de cursos

Jornada Cidadania nas Escolas



Sobre a Jornada 

Cidadania nas Escolas

A Jornada Cidadania nas Escolas é uma 

tecnologia social que fortalece a educação 

para a cidadania por meio de práticas que 

valorizam a reflexão, o debate, a organização 

e a ação.

Com atividades previstas até 10 de 

dezembro, a Jornada constitui um chamado 

para que os estudantes participem como 

protagonistas da mobilização pela cidadania; 

e fortaleçam o compromisso da sociedade 

com a escola como um espaço central para a 

vida comunitária.

Sendo ou não participante da Jornada, 

você pode colaborar com a iniciativa.

Ajude a divulgar para professores e 

alunos dos ensinos Fundamental II (6º ao 

9º ano) e Médio, de escolas públicas e 

privadas, o site 

www.cidadanianasescolas.org.br.

http://www.cidadanianasescolas.org.br/


Passo 1:

Construa uma 

causa



Uma causa é um motivo, uma razão ou a 

origem de algo. 

Uma causa é aquilo que faz com que uma 

coisa seja, exista ou aconteça.

O primeiro passo para uma mobilização é, 

portanto, observar determinada questão e 

identificar: Qual é a sua causa? 

Passo 1:

Construa uma causa



Veja esses exemplos. Em 2014, dois 

defensores da educação e das crianças 

receberam o Prêmio Nobel da Paz por suas 

causas: Malala Yousufzai e Kailash

Satyarthi.

Clique na imagem para assistir ao vídeo (legendado)

Créditos: Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi, dois defensores dos

direitos da infância. ONU Brasil. Publicado em 16/10/2014. Licença de

atribuição Creative Commons (reutilização permitida).

https://www.youtube.com/watch?v=48-Nr_wsAFo


A paquistanesa Malala Yousufzai ficou 

conhecida em 2009, aos 11 anos, quando 

publicou um vídeo onde explicava o seu 

desejo de ser médica.

Sua causa foi lutar pelo direito à educação 

das criança do seu país e do mundo, 

especialmente de meninas.

Em outubro de 2012, um grupo talibã que 

controlava a região onde Malala morava 

praticou um atentado contra a vida dela.

Felizmente, a jovem sobreviveu e se tornou 

uma das mais importantes vozes em defesa 

dos direitos das crianças à educação.



“Eu percebi que a educação não era 

apenas aprender a ler, e sim emancipação 

e empoderamento para as mulheres.” 

(Malala Yousufzai)

Clique na imagem para assistir ao vídeo (legendado)

Créditos: Malala discursa pela primeira vez no Brasil. Itaú. Publicado

em 10/07/2018. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6G0g46X2aA


Já o indiano Kailash Satyarthi abandonou a 

carreira de engenharia para atuar como 

ativista contra o trabalho infantil e em prol 

da educação para as crianças.

Em nome de sua causa, Satyarthi reuniu 

pessoas e parceiros que, junto com ele, 

retiraram 80 mil crianças de algum tipo de 

trabalho escravo. Este coletivo devolveu, ou 

inseriu essas crianças ao ambiente escolar; 

e as reintegrou ao convívio social.

Fundador da Campanha Global pela 

Educação, o indiano reúne, há muitos anos, 

organizações sociais e voluntários de todo 

o mundo para a Marcha Global Contra o 

Trabalho Infantil.



“A escola é o local mais seguro para as 

crianças crescerem. Quando uma criança 

entra em uma escola e abre o portão dela, 

milhões de oportunidades se abrem.” 

(Kailash Satyarthi)

Clique na imagem para assistir ao vídeo (dublado)

Créditos: Entrevista exclusiva de Kailash Satyarthi concedida ao TST.

Tribunal Superior do Trabalho. Publicado em 15/02/2016. Licença

padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=9A0tCBbtdYU


Passo 2:

Mobilize pessoas



Unir pessoas em torno de uma causa. Este 

é o segundo passo para uma mobilização. 

Mas, como fazê-lo?

Um dos pontos importantes da mobilização 

é descobrir o que inspira as pessoas, 

identificar como engajá-las, procurar saber 

o que lhes agrada fazer, onde querem 

ajudar.

E também motivar essas pessoas para que 

saibam que, se entrarem no campo da 

ação, mesmo uma atitude pequena pode 

fazer a diferença e transformar realidades.

Passo 2:

Mobilize pessoas



“Eu descobri que podemos contribuir para a 

descoberta das pessoas. O trabalho social 

não é somente um processo de 

empolgação, ele precisa ser descoberto 

dentro de você”. (Mariana Leite)

Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Palestra TEDx de Mariana de Macedo Leite é membro do

Global Shapers Manaus e fundadora do Projeto Tchibum. TEDx Talks.

Publicado em 29/06/2016. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Am7RHfW5144


Passo 3:

Construa uma 

equipe



O terceiro passo de uma mobilização 

consiste em formar uma equipe de pessoas 

e parceiros para atuar, junto com você, em 

prol de uma causa.

Além das contribuições individuais e 

coletivas de pessoas, a equipe pode contar, 

por exemplo, com escolas, institutos, 

empresas, órgãos públicos ou 

organizações.

Quanto mais engajamento, melhor.

Passo 3:

Construa uma equipe



Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Reprodução. Lighthouse, animação de Po Chou Chi.

Wonographic. Publicado em 28/08/2008. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=VjPZI_nxmZs


Passo 4:

Defina estratégias 

de comunicação



Uma boa estratégia de comunicação 

envolve os diversos membros da equipe 

para sua construção. É certo fazer uma 

escuta para identificar, por exemplo: uma 

pessoa com habilidade para fazer fotos e 

vídeos, uma pessoa que escreva bem; 

outra com aptidão para a mobilização, etc.

A estratégia de comunicação também avalia 

o público-alvo e define as melhores formas 

de entregar uma mensagem (seja 

chamando por e-mail, grupo no WhatsApp, 

comunidade no Facebook, ou chamando o 

noticiário local, por exemplo).

Passo 4:

Defina estratégias de 

comunicação



Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Plano de Comunicação. Human Inovation and Technology

(HIT). Publicado em 26/10/2015. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=M94vFn3vCnw


Passo 5:

Agregue 

conhecimento à 

equipe



Que tal convidar professores, lideranças ou 

pessoas de tradição, que conheçam bem o 

assunto relacionado à causa escolhida, 

para uma roda de conversa?

O compartilhamento de reflexões 

especializadas pode levantar questões 

muito importantes ao desenvolvimento da 

equipe; e aprofundar a relação entre a ação 

e o conhecimento de causa.

Também é bom incentivar a pesquisa em 

documentos e registros oficiais, jornais, 

visitações, entre outras fontes.

Passo 5:

Agregue conhecimento 

à equipe



Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Escolas públicas do Distrito Federal recebem o projeto

Redescobrindo o Brasil. Publicado em 29/05/2014. Licença padrão do

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=xNrwV6EU9Y4


Passo 6:

Implemente a ação



Até aqui, é possível que você e a sua 

equipe já tenham identificado: Qual ação foi 

escolhida? De que forma será realizada? 

Em qual local? Para qual público? Quem, e 

de que forma, irá colaborar?

Agora, chegou o momento em que você e 

sua equipe vão colocar em prática tudo o 

que foi planejado.

É hora de realizar a ação!

Passo 6:

Implemente a ação



Clique na imagem para assistir ao vídeo (Português de Portugal)

Ou, se preferir, clique neste link para o vídeo em Inglês, com legenda em português

Créditos: Vídeo 2, série “A Maior Lição do Mundo”. Unicef Portugal.

Publicado originalmente em 04/10/2016. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw
https://www.youtube.com/watch?v=IOjVVbTsXpY


Clique na imagem para ler a matéria

Créditos: Crianças tomam conta de terrenos baldios e os transformam

em jardins, hortas e áreas de leitura. BBC Brasil. Publicado em

04/06/2018.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44305384


Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Catálogo afetivo de Olinda. Diário de Pernambuco.

Publicado em 08/06/2018. Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UQbOkLQNvco


Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Reprodução. Thai Life Insurance. Publicado em 05/04/2014.

Licença padrão do YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=MVa8vRHagTA


Passo 7:

Registre e divulgue



Realizada a ação, é hora de contar para 

todo mundo!

Aproveite as facilidades das redes sociais 

como Instagram, Facebook, Twitter, 

WhatsApp e divulgue.

Junto com sua equipe, organize textos, 

fotografias, vídeos, depoimentos e publique: 

o que foi feito para por em prática uma 

ação, os principais resultados alcançados e 

os próximos desafios. 

Passo 7:

Registre e divulgue



“Tecnologia é muito mais pensamento e 

soluções para resolver problemas coletivos 

do que o software em si”. (Yasmin Thayná)

Clique na imagem e leia a íntegra do artigo 

para refletir sobre o que você precisa saber 

para divulgar uma ação.

Clique na imagem para ler o artigo

Créditos: Pensar a tecnologia além das universalidades. Coluna de

Yasmin Thayná. Publicado em 02/02/2018. Direitos autorais Nexo

Jornal.

https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Pensar-a-tecnologia-al%C3%A9m-das-universalidades


Avaliação do 

participante



Avaliação do participante

Todas e todos devem responder às 

questões de avaliação final.

Esta orientação inclui as pessoas que 

participam e que não participam da 

Jornada Cidadania nas Escolas, mas 

desejam concluir o curso.

Somente será considerada a participação 

finalizada daquelas e daqueles que 

acessarem a área de Avaliação Final, aqui 

mesmo no curso, e responderem às 

questões.



Algumas informações                                                   

complementares que 

merecem sua atenção:

. Será validada a conclusão do curso somente 

aos participantes que acessarem os materiais: 

Módulo de Conteúdo, Biblioteca Complementar, 

e que, obrigatoriamente, responderem às 

questões da Avaliação Final.

. Este curso é o segundo de uma série de 3 cursos 

que fazem parte da Jornada Cidadania nas Escolas. 

É indispensável finalizar os 3 cursos para receber 

certificado de conclusão. Este será encaminhado 

para o e-mail indicado no cadastro dos concluintes.



Atenção: Para que seja validada a sua 

participação neste curso é imprescindível 

responder às questões da Avaliação Final, 

que você acessa aqui mesmo na plataforma 

de cursos, a seguir.


