GUIA DO
ATIVISTA

Bem- Vindo Ativista,
Ficamos muito felizes com o seu interesse em
colocar a mão na massa para transformar a nossa
educação!

O objetivo deste documento é contar um pouco
mais sobre o Movimento Mapa Educação e servir
como base para o seu ativismo educacional!
Boa leitura, e contamos com você!

O que é o Mapa
Educação?
O Mapa Educação é um Movimento que acredita que o maior impacto virá
com melhores políticas públicas de educação e que devemos lutar para
que a sociedade civil se engaje cada vez mais nessa discussão e para que
governantes tenham educação como prioridade de suas agendas
políticas. Para saber mais da nossa história, acesse nosso site.

Missão
Garantir uma educação de qualidade para
todos os brasileiros, fazendo do jovem o
protagonista dessas mudanças.

&

Visão
Mobilizar jovens em todo o Brasil em prol de
melhores políticas públicas educacionais, com
foco na política local.

Como atuamos?

Acreditamos no poder que cada um tem para transformar a realidade. Conectamos
e qualificamos pessoas para atuarem civicamente em prol da educação, realizando
ações em diferentes estados e municípios do Brasil e engajando a sociedade civil a
participar da mudança que a nossa educação tanto precisa!

Líderes Locais

Jovens com idade entre 15 e 30 anos que
recebem treinamentos com nossos
parceiros e realizam ações em suas cidades
com o apoio, e em nome do Mapa.
Nosso papel é formar lideranças engajadas
com a educação, que realizam diferentes
ações em seus territórios.

&

Ativistas
Ampla sociedade civil que quer atuar pela
educação de alguma maneira.
Disponibilizamos o Guia do Ativista para
nortear ações e os incluímos em uma rede
de mobilização de acordo com seu estado.
Nosso papel é conectar pessoas para que
pensem e executem ações.

O que é ativismo?
Doutrina de vontade criativa que prega a prática efetiva para
transformar a realidade em lugar da atividade puramente
especulativa.
Dicionário Michaelis

Ativismo

tende a incentivar experimentação,
horizontalidade e autonomia

X

Militância

tende a valorizar a disciplina,
centralização e heteronomia

Ativista do Mapa
Estar aberto ao
debate

Saber ouvir
e falar

Poder
argumentativo

Ter cultura de paz e
não de violência

Ter capacidade
crítica

Respeitar opinião
divergente

Acreditar na educação de qualidade para todos e realizar ações para alcançar esse objetivo.

Como ser
ativista do Mapa?
1. Baixe o guia
do ativista

Disponibilizamos
esse guia para
fomentar ideias
para toda a
sociedade civil
que queira fazer
algo na sua
cidade.

2. Realize
alguma ação de
mobilização

3. Compartilhe
a ação com o
Mapa

Queremos engajar
a sociedade para
realizar ações
concretas!

Realizar uma
ação é o único
pré-requisito
para fazer parte
da nossa rede!

4. Aguardar ser
adicionado a
rede

Você fará parte de
dois grupos: Rede
Nacional e a Rede
do seu estado,
podendo fazer
trocas e organizar
ações!

Parabéns, o primeiro passo já foi dado!
Falta pouco para você se tornar um Ativista do Mapa!
Agora, você precisa realizar alguma das ações descritas
nos próximos slides ou compartilhar com a gente algo que
você já tenha feito em prol da educação!
O compartilhamento da ação deve ser feito através desse
link.
O time do Mapa irá analisar todas as ações e adicioná-los
na plataforma de Ativistas sempre na última semana de
cada mês.

Antes de
começar...

ESTUDE
É muito importante saber o estado atual da educação
no nosso país para fazer reivindicações!

A internet é uma ótima forma de acessar dados relevantes sobre a
situação educacional do país, do seu estado, da sua cidade ou da
sua escola. Veja alguns sites que fornecem dados sobre a
educação:

ESTUDE
Saiba qual instância é responsável pelo o que e
de quem cobrar!

Município
É responsável pela
educação infantil e
ensino fundamental I

Estado
É responsável pelo
ensino fundamental e
médio

União – Federal
É responsável por
organizar e financiar o
sistema federal de
ensino

AÇÕES

Nível de
complexidade: I

Sensibilize as pessoas nas suas redes
sociais sobre a importância da educação!

Grave um vídeo de 30
segundos falando o que
você quer para a educação
do país

Poste na sua rede social
com a
#AeducaçãoQUEeuQUERO
e
#MapaEducação

Nível de
complexidade: I

Ocupe espaços onde decisões políticas são
tomadas!

Frequente espaços de
decisões políticas da sua
cidade

Acompanhe o poder
legislativo do seu estado e
município para saber quais
são as pautas do dia.

Você conhece a Câmara Municipal
ou Assembleia Legislativa do seu
município e estado? A Secretaria
de Educação?
Alguns desses lugares oferecem
visitas guiadas!

Fique por dentro das discussões
que irão ocorrer no legislativo
através do site e suas redes
sociais! Você pode acompanhar
alguma votação!

Nível de
complexidade: I

Você é estudante?
Organize ou estimule palestras na sua
escola!

Vá até a direção da
escola e verifique se há
a possibilidade de
realizar alguma
palestra sobre o tema

Pense e converse com
seus amigos sobre
temas que gostariam
de aprender mas não
estão no currículo

Não quer falar diretamente
com a direção? O Quero na
Escola conecta
alunos/escolas com
pessoas que têm o que você
quer aprender!

Nível de
complexidade: I

Você não é mais estudante?
Organize ou estimule conversas no
seu contexto!

Pense e converse com seus
amigos sobre temas que
gostariam de aprender ou
se aprofundar

Convide 5 amigos para
debater o tema escolhido

Compartilhe e construa
seus conhecimentos com
pessoas ao seu redor.

Amigos, colegas de
trabalho, vizinhos ... Seja
multiplicador de
conhecimento. Você pode
se surpreender com o que
vai aprender.

Realizou alguma dessas ações?
Parabéns, o SEGUNDO passo já foi dado!

Não se esqueça de compartilhar a ação através desse link.
O time do Mapa irá analisar todas as ações e adicioná-los
na plataforma de Ativistas sempre na última semana de
cada mês.

Virei Ativista e agora?
Agora que você é um Ativista pode continuar realizando as ações deste
documento ou pensar em novas!
Ao ser adicionado na plataforma do
, encontrará um grupo com
todos os Ativista do Mapa no Brasil, e outro grupo só com os Ativistas do
seu Estado. Nosso objetivo com essa plataforma é:
Conectar pessoas de todo o Brasil para:
• se inspirar em ações de outras pessoas;
• compartilhar o que você tem feito;
• compartilhar notícias de educação e ativismo
em educação.

Conectar pessoas do mesmo estado/cidade
para:
• trocar informações sobre suas realidades;
• organizar ações em conjunto;
• promover encontros e eventos.

A plataforma é uma ótima ferramenta para dar força a ideias que, sozinhos,
talvez não conseguíssemos realizar!

Boas práticas no

Antes de postar
verifique se a
notícia é
verdadeira

Você pode consultar se
uma notícia é verdadeira
através de projetos como o
Lupa e aos fatos .

Verifique se a
notícia não já foi
postada
anteriormente

Utilize o espaço “buscar”
da plataforma para checar
se aquela notícia já foi
compartilhada.

Caso encontre
algum debate no
grupo, contamos
com o bom senso
de todos
A plataforma serve para
qualificar e conectar
pessoas! Discussões
saudáveis são bem- vindas.

Mantenha o
grupo apenas
para
compartilhar
sobre Educação!
Sabemos que existem
outros temas relevantes
para o país, mas postagens
que fujam do objetivo da
plataforma serão
excluídas.

+ AÇÕES

Nível de
complexidade: I

Acompanhe os seus representantes
políticos!

Baixe o aplicativo
Poder do voto

Assine o Boletim
Eletrônico Acompanhe
seu Deputado

Informe-se sobre a
situação do país e
ajude a fiscalizar

Você poderá seguir seus
representantes,
acompanhar votações de
leis e mandar mensagem
para os representantes.

Você receberá
quinzenalmente notícias
sobre a atuação do seu
Deputado.

Você encontrará relatórios e
atividades do poder público e
poderá ajudar a fiscalizar
através de plataformas de
projetos da organização.

Nível de
complexidade: II

Mostre para as pessoas como está a situação
educacional do nosso país, do seu estado, cidade
ou escola.
Onde?
Escolas
Universidades
Praças públicas
Auditórios
Local de trabalho

Dados Educacionais
Observatório do PNE
Qedu
INEP

Nível de
complexidade: II

Visite uma escola pública: pode ser a sua antiga
escola ou a escola do seu bairro.

Pense em perguntas
para serem feitas e o
que você acha que
pode agregar na escola

Entre em contato com a
escola para pedir
permissão e agendar a
visita

Compareça na data
agendada, converse
com a escola e juntos,
pensem em como você
pode ajudar

Veja quantos alunos têm
na escola, quanto tempo
eles ficam lá ou quais são
as maiores dificuldades da
escola.

Cortesia é sempre bemvinda.
Busque mostrar que quer
ajudar e que valoriza o
trabalho que está sendo
desenvolvido na escola.

Sempre há coisas para
serem feitas na escola.
Busque ouvir o que a
escola tem a dizer, ofereça
sua ajuda levando algumas
ideias e realize o que foi
proposto.

Nível de
complexidade: II

Participe de audiências públicas e conselhos
educacionais. Qualquer pessoa pode participar!

Visite sites do governo/
secretarias estaduais e
municipais

Fique por dentro da
agenda

Compareça e contribua
com a sua opinião

Nível de
complexidade: II

Reúna amigos que são
interessados em
debater educação

Você é estudante?
Crie um grupo de estudos para debater
educação.

Verifique com a direção
da escola a
possibilidade da escola
disponibilizar uma sala

Convide outros alunos
para participarem,
espalhem cartazes
avisando do grupo

Caso a escola não tenha
espaço disponível, vocês
podem se encontrar em
praças, centros culturais ou
até na casa de alguém!

Seja receptivo e convide
colegas que você não fala
muito para participar dos
estudos.

Nível de
complexidade: III

Você é estudante?
Crie um grêmio estudantil na sua
escola!
O que é um grêmio?
Uma forma de organização dos alunos de uma escola para se
representarem de forma livre e autônoma. Ele promove o diálogo entre
estudantes e o corpo docente. Além da defesa dos interesses do aluno, o
grêmio também é responsável por realizar atividades culturais e
esportivas na escola.

O Estado de SP fez um
guia com tudo que
você precisa saber para
criar um grêmio.

O Todos Pela Educação
respondeu algumas
perguntas frequentes.

A Alice Riff fez um
documentário dentro
de uma escola de
verdade mostrando
uma eleição de
grêmio.

Nível de
complexidade: III

Promova encontros entre a sociedade civil e
responsáveis por políticas públicas de
educação.

Escolha um tema
relevante para sua
região

Convide responsáveis
por políticas públicas
para uma conversa

Procure organizar
pautas relevantes e
que têm potencial de
serem implementadas

Por que não pensar grande? Temos diversos líderes regionais
que realizaram Conferências Regionais colocando em um
mesmo ambiente jovens, especialistas em educação e
representantes do poder público!

Registrar tudo é essencial!

Realizou algum debate ou
conferência?
Filme e tire fotos!

Baixou algum dos aplicativos aqui
sugeridos?
Tire print das votações que você
participou - apenas para
podermos contabilizar o sucesso
dessa ação!

Participou de alguma
reunião de Conselho ou
Audiência Pública?
Filme e tire fotos!

Quem se sentir à vontade, poderá também nos mandar um relato
contando a experiência, assim podemos compartilhar nas redes sociais
do Movimento!
O compartilhamento de ações poderá ser feito aqui.

Quer se envolver ainda mais com o Mapa?
Se você tem entre 15 e 30 anos poderá, no início de cada ano,
participar do processo seletivo para ser um Líder Regional!
Se você tiver sido um Ativista bastante engajado, terá grandes
chances de fazer parte da rede!
Se você tem mais de 30 anos, pode contribuir com o Mapa
fazendo uma doação e ser Amigo do Mapa, assim
conseguiremos aprimorar e engajar cada vez mais pessoas
pela nossa causa!

No workplace você encontrará mais materiais de apoio para
auxiliar a tirar suas ideias do papel.

Lembre-se
o seu engajamento e
comprometimento é o que
transformará e trará impacto
positivo para a educação.
Contamos com você!

