
Workshop GES 

1° Encontro Agentes Jovens 



APRESENTAÇÕES 

•  Apresentação do Consultor 

•  Contrato 

•  Apresentação dos alunos 



Quem é o Agente Jovem? 

Agente	  Jovem:	  
• 	  É	  um	  agente	  de	  mobilização	  que	  trabalha	  em	  prol	  da	  melhoria	  do	  ambiente	  escolar,	  
dá	  apoio	  a	  a:vidades	  e	  projetos	  da	  escola.	  

• 	  A	  capacitação	  pela	  qual	  o	  Agente	  Jovem	  é	  subme:do	  visa	  fortalecer	  o	  papel	  
comunicador,	  mobilizador	  e	  ar:cular	  do	  jovem	  na	  escola,	  além	  de	  ampliar	  a	  sua	  
atuação	  par:cipa:va	  e	  cidadã	  na	  comunidade.	  



Roteiro básico das visitas 

Sugestões	  sobre	  o	  perfil	  e	  papel	  dos	  par7cipantes:	  

Agente	  Jovem:	  
• 	  Os	  agentes	  eleitos	  em	  2011	  devem	  estar	  cursando	  o	  1°	  ano	  do	  Ensino	  Médio	  
• 	  Ser	  comunica:vo,	  mobilizador	  e	  líder	  
• 	  Ter	  interesse	  em	  desenvolver	  ações	  na	  escola	  e	  na	  comunidade	  
• 	  Ser	  mul:plicador	  do	  projeto	  na	  escola	  
• 	  Não	  faltar	  às	  aulas	  por	  mo:vo	  do	  projeto	  
• 	  Enviar	  as	  produções	  para	  a	  consultoria	  
• 	  Estar	  disponível	  para	  a	  carga	  horária	  das	  a:vidades	  (Grandes	  Encontros	  +	  Encontro	  
de	  GES	  +	  acompanhamento	  +	  ações	  desenvolvidas	  na	  escola)	  
• 	  Par:cipar	  a:vamente	  das	  comunidades	  e	  canais	  de	  comunicação	  com	  a	  consultoria	  
• 	  Assinar	  a	  autorização	  do	  uso	  de	  imagem	  

(Material	  produzido	  pela	  Associação	  Cidade	  Escola	  Aprendiz)	  



Roteiro básico das visitas 

Sugestões	  sobre	  o	  perfil	  e	  papel	  dos	  par7cipantes:	  

Professores/Coordenador:	  
• 	  Ter	  bom	  relacionamento	  com	  os	  alunos	  
• 	  Divulgar	  as	  ações	  dos	  Agentes	  Jovens	  para	  os	  professores,	  coordenação	  e	  direção	  
• Estar	  disponível	  para	  a	  carga	  horária	  das	  a:vidades	  (Encontros	  +	  GES	  +	  
acompanhamento)	  
• 	  Apoiar	  e	  acompanhar	  os	  Agentes	  jovens	  nas	  a:vidades.	  Abrir	  caminho	  para	  os	  
Agentes.	  
• 	  Assinar	  a	  autorização	  do	  uso	  de	  imagem	  

Escola:	  
• 	  Disponibilizar	  uma	  infra-‐estrutura	  básica	  para	  a	  realização	  das	  reuniões	  e	  a:vidades	  
dos	  Agentes	  Jovens.	  

(Material	  produzido	  pela	  Associação	  Cidade	  Escola	  Aprendiz)	  



Acompanhamento 

•  Grupo de e-mails 

•  Comunidade no facebook 
•  www.facebook.com/institutounibanco  
•  Plantão no MSN 
•  Dia e hora 

•  Encontros GES 
•  Datas, locais e hora 

•  Blog: http://agentesjovensrs.wordpress.com  



Trabalho em Equipe 

Vídeo 



Diagnóstico 

Quais são os projetos e ações da sua escola 
que mostram aos alunos que Estudar Vale 
a Pena? 



Veículos de comunicação on-line 

Sites 
Blogs 
Comunidades 
Mídias sociais 
Grupo de e-mails 



Veículos de comunicação off-line 

Jornal 
Mural 
Fanzines 
Cartazes 
Rádio escolar 



Planejamento dos veículos 

 Seu grupo deve planejar um veículo de comunicação 
on-line e outro off-line para comunicar aos alunos 
da sua escola que Estudar Vale a Pena. 



Dúvidas 



Obrigado 


