
 JORNADA CIDADANIA NAS ESCOLAS  

DESAFIO 2  
Pensar e discutir com

sua equipe o que pode
melhorar na sua região

SUGESTÃO PARA 
O FACILITADOR 
E COMITÊ MOBILIZADOR
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AR Elaboração de um diagnóstico a partir da realidade  
local que aponte questões prioritárias para uma ação coletiva. 

O desafio é composto por dois momentos: 

Participação no curso online Diagnóstico, no qual cada 
participante responderá a um formulário. 

Para a equipe pontuar, deve haver, pelo menos, 15 concluintes. 

Realização de um debate baseado nos formulários preenchidos que resulte  
no apontamento das três questões prioritárias para a realização de uma  

ação coletiva. 

Etapa 1

Etapa 2

DESAFIO 2 



=

=Mobilize sua equipe para participar do curso. 
Para pontuar será necessário, pelo menos, 15 
participantes concluintes.

1

=Fotografe a(s) reunião(ões) do debate e/ou tire 
prints de algumas partes do debate online. 

Curso: Diagnóstico, a partir do dia 18/6 até o final da Jornada.
Datas de tutoria: 20 a 24/8 e 1 a 5/10. 

=Os formulários preenchidos no curso serão  
enviados para o Facilitador e para o Comitê  
Mobilizador, que deverão reunir a equipe para  
debater e selecionar três questões prioritárias. 

=
Registre no site três questões prioritárias  
resultantes do debate. Insira de três a cinco fotos e/
ou prints de tela mostrando o debate e faça uma breve 
descrição de como foi feita a mobilização da equipe.  
Um vídeo também pode ser cadastrado.

PASSO

2PASSO

3PASSO

4PASSO



PASSO 1
Mobilize sua equipe para participar do curso.  

Para pontuar será necessário, pelo menos, 15 concluintes.
Curso: Diagnóstico, a partir do dia 18/6 até o final da Jornada.

Datas de tutoria: 20 a 24/8 e 1 a 5/10 

Ao final do curso, os participantes devem preencher um formulário para  

      a construção do diagnóstico. 

Endereço para inscrição no curso:  
       cidadanianasescolas.org.br/fase/desafio-2



Os formulários preenchidos no curso (passo 1) serão enviados para o 
Facilitador e para o Comitê Mobilizador, que deverão 

reunir a equipe para debater e selecionar três questões prioritárias.

PASSO 2

Todos os formulários preenchidos serão enviados ao Facilitador, que deverá consolidar os    
       resultados. Sugere-se que o Comitê Mobilizador participe da consolidação desses dados. 

Finalizada a consolidação dos dados, os participantes da equipe devem se reunir a fim de  
       elencar coletivamente as três questões prioritárias levantadas a partir do diagnóstico.  



Fotografe a(s) reunião(ões) do debate e/ou tire prints de 
algumas partes do debate online.

PASSO 3

Peça que os membros do Comitê Mobilizador e participantes da equipe 
registrem o encontro com seus smartphones.

Registre no site as três questões prioritárias resultantes do debate. 
Insira de três a cinco fotos e/ou prints de tela mostrando o debate e 
faça uma breve descrição de como foi feita a mobilização da equipe.* 

Um vídeo também podem ser cadastrado.



Fotografe a(s) reunião(ões) do debate e/ou tire prints de 
algumas partes do debate online.

PASSO 4
Registre no site as três questões prioritárias resultantes do debate. 
Insira de três a cinco fotos e/ou prints de tela mostrando o debate e 
faça uma breve descrição de como foi feita a mobilização da equipe.* 

Um vídeo também podem ser cadastrado.

Acesse  
http://cidadanianasescolas.org.br/fase/desafio-2/

       e clique no botão CADASTRAR AÇÃO

*Cumprimento obrigatório, o não cumprimento desclassifica a equipe.


