
Workshop GES 

1° Encontro Agentes Jovens 
GES 



AGENDA 

•  Veículos de comunicação 

•  Cartas quentes 

•  SuperAção 

•  Próximos passos: Mapeamento da região e 
preparação para pesquisa 



Veículos de comunicação: 

O que estão divulgando agora? 

Superação está na pauta? 





Cartas Quentes 

Como estão as cartas quentes? 

•  Metas  

•  Dificuldades 

•  Troca de experiências 



SuperAção 



Planejamentos de comunicação: 

•  Revisão 

•  Implantação 



PLANEJAMENTO	  DE	  COMUNICAÇÃO	  

Público	   Meio	   Mensagem	   Quando	   Responsável	  

Alunos	  

Professores	  

Funcionários	  

Pais	  

Comunidade	   em	  
Geral	  

Relembrando... 



Mapeamento 

Comunitário 
Metodologia desenvolvida pelo 

Cidade Aprendiz 



•  Mapa dos Visíveis (recursos facilmente 
percebidos como educativos. Ex. museu, 
teatro, biblioteca) 

•  Mapa dos Invisíveis (direcionamento de um 
novo olhar - possibilidades pedagógicas 
inusitadas. Ex. praça abandonada, aposentado 
que transforma-se em contador de histórias, 
oficina mecânica que passa a ser um 
laboratório de física) 

Mapeamento 



•  Mapeamento externo 

- Identificação de características e atrativos da 
comunidade (identificação da origem, 
costumes, tradições, personagens e vocação da 
comunidade) 

- Mapeamento de Locais e de Aliados da 
Aprendizagem (mapa dos visíveis e dos 
invisíveis) 

Mapeamento de potenciais e 
oportunidades 



Para garantir que o 

mapeamento dê certo, é 

preciso organizar bem o tempo 

das atividades 

PLANEJAMENTO	  
EXECUÇÃO	  
(Trabalho	  de	  
campo)	  

Análise	  e	  
divulgação	  dos	  

dados	  

Organização 







Adesivo desenvolvido pelos jovens do Ensino Fundamental do CEU Grajaú para identificar 

os espaços mapeados. Cada lugar visitado que respondesse ao questionário, ganhava um 

adesivo.  



Carta de 

apresentação do 

mapeamento à 

comunidade 

desenvolvida pelos 

jovens do Ensino 

Fundamental do CEU 

Grajaú.  



Exemplo da 

área mapeada 

no Mapeamento 

do Grajaú: 5 

grupos se 

dividiram nessa 

grande 

extensão.  



EE Profa Maria Aparecida Ferreira – Poá (SP) 

-Dois dias inteiros de levantamento: 887 lugares mapeados e uma série de 

parcerias concretizadas.  

- Mural divulgando que a comunidade seria mapeada. Jovens passaram de classe 

em classe avisando e convidando outros alunos para o mapeamento.  

- Carta para a comunidade: 3.600 pessoas foram avisadas sobre a atividade.  

- Manual com orientações de como os jovens deveriam se aproximar da 

comunidade, com formas de tratamento e direcionamentos para o que 

possivelmente poderiam encontrar pela frente.  

Mapeamento em escola 



Mapeamento em escola 

O grupo deverá mapear as suas redondezas à 

procura de parceiros  (visíveis e invisíveis). 

Mapeamento mínimo de 2 quadras para Sul, 2 

quadras para Norte, 2 quadras para Leste e 2 

quadras para Oeste. 

Data de entrega:  ainda não está definida 



Dúvidas 



Obrigado 


