
JORNADA  
CIDADANIA  
EM AÇÃO



As Jornadas têm o objetivo de mobilizar grupos organizados de 
pessoas - comunidades - para promover ações coletivas que vi-
sem a melhoraria de vida e o desenvolvimento social, auxiliando 
na solução de problemas concretos e questões enfrentados em 
cada localidade
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Promovida em edições anuais desde 2014, a Jornada é  
uma tecnologia social desenvolvida pelo COEP e  
certificada pela Fundação Banco do Brasil. 

2014 | 2015  Jornada de Expansão das Comunidades

2016  Jornada Juntos & Misturados

2017 | 2018  Jornada Projetando Sonhos

2018  Jornada Cidadania nas Escolas

2019  Jornada Cidadania nas Escolas

2019 | 2020  Jornada das Comunidades

2020  Jornada de Quarentena

2022  Jornada Cidadania em Ação

CLIQUE AQUI

https://coepbrasil.org.br/jornadas/


A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

O COEP está lançando em 2002 a  
Jornada Cidadania em Ação! 

A Jornada Cidadania em Ação vai mobilizar comunidades 
que trabalham de forma coletiva e coordenada, organizadas de 
forma territorial, presencial ou virtual por um objetivo comum, 
seja no ambiente urbano ou rural. 

CLIQUE AQUI

https://coepbrasil.org.br/jornada-cidadania-em-acao-2022/


Grupos de pessoas que  
compartilham algo em  
comum ou estão vinculadas 
por interesses comuns,  
como viver em um mesmo 
bairro ou território  
geográfico, estarem  
organizados por uma causa 
ou objetivo comum,  
estudarem na mesma  
escola ou universidade,  
participarem de um  
mesmo clube, academia, 
agremiação, associação  
de bairro, etc

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

PARTICIPANTES



DESAFIOS: Buscando atrair os jovens e  
mobilizar as comunidades, cada atividade da 
Jornada ganha o formato de um Desafio, com 
regras específicas para o seu cumprimento

DESAFIO 1

DESAFIO 2

DESAFIO 3

DESAFIO 4

Apresentar a comunidade e formar  
um Comitê Mobilizador

Fazer um diagnóstico dos  
problemas da comunidade e  
propor uma ação em resposta

Realizar a ação proposta
no diagnóstico

Avaliar a ação realizada, o  
desempenho da comunidade e  
a Jornada em geral

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO



São disponibilizadas publicações de apoio para o cumprimento de 
cada Desafio da Jornada. Os participantes e membros da rede  
também podem contribuir, enviando materiais para a biblioteca de 
apoio

BIBLIOTECA DE APOIO

CLIQUE AQUI

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-biblioteca-de-apoio/


INTERAJA COM AS EQUIPES PARTICIPANTES, 
ESCLAREÇA DÚVIDAS E  
DEBATA QUESTÕES DA JORNADA

CLIQUE AQUI

Disponibilizamos diversos canais de interação entre os  
participantes da Jornada, os usuários do site de forma  
geral e a equipe de coordenação da Jornada 

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

https://coepbrasil.org.br/contato-com-a-jornada/


FORMAS DE PARTICIPAR E APOIAR A JORNADA

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

MOBILIZE SUA
COMUNIDADE

Mobilize sua comunidade para participar 
da Jornada (por exemplo, vizinhos, colegas 
de trabalho, de escola ou universidade, da 
associação de bairro, do seu condomínio, 
enfim, pessoas que compartilham de inte-
resses em comum). Disponibilizamos uma 
relação de materiais para você baixar ou 
utilizar para divulgar e apresentar a Jornada. 
Para participar da Jornada, basta se cadas-
trar ou se logar no site e iniciar o Desafio 1.

INDIQUE A  
JORNADA PARA 
SUA REDE DE  

CONTATOS

Indique e apresente a Jornada para sua 
rede de contatos e para outras comunidades 
que poderiam participar. Disponibilizamos 
uma relação de materiais para você baixar 
ou utilizar para divulgar e apresentar a  
Jornada para potenciais participantes.
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https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-como-apoiar/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-como-apoiar/
https://coepbrasil.org.br/registro-de-novos-usuarios/
https://coepbrasil.org.br/registro-de-novos-usuarios/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-1/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-como-apoiar/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-como-apoiar/


FORMAS DE PARTICIPAR E APOIAR A JORNADA

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

Participe dos grupos de interação e dos 
fóruns de discussão da Jornada: compartilhe 
conhecimentos, ideias, propostas, materiais 
de apoio, etc. Para isso, basta se cadastrar 
ou se logar no site. Acesse a página de  
contatos e canais de interação.

APADRINHE UMA 
OU MAIS  

COMUNIDADES

Apadrinhe uma ou mais comunidades,  
fazendo parte da rede de apoio da Jornada. 
Dessa forma, você pode participar e   
contribuir com o processo de planejamento 
e realização das atividades dessa(s)  
comunidade(s) relacionadas à Jornada. 
Para isso, basta se cadastrar ou se logar 
no site, visitar as páginas das comunida-
des participantes para escolher a(s) comu-
nidade(s) que você deseja apadrinhar e nos 
enviar um dado seu para contato (telefone e/
ou email) através de um dos nossos canais 
de contato e interação.

CANAIS DE  
INTERAÇÃO E  
FÓRUNS DE  
DISCUSSÃO
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https://coepbrasil.org.br/registro-de-novos-usuarios/
https://coepbrasil.org.br/contato-com-a-jornada/
https://coepbrasil.org.br/contato-com-a-jornada/
https://coepbrasil.org.br/registro-de-novos-usuarios/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-1/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-1/
https://coepbrasil.org.br/contato-com-a-jornada/
https://coepbrasil.org.br/contato-com-a-jornada/


FORMAS DE PARTICIPAR E APOIAR A JORNADA

A JORNADA  
CIDADANIA EM AÇÃO

A Jornada disponibiliza publicações de apoio 
para o cumprimento de cada Desafio da  
Jornada. Você pode contribuir, enviando  
materiais para a biblioteca de apoio.  
Basta se cadastrar ou se logar e  
acessar a página biblioteca de apoio.

ENVIE MATERIAL 
PARA A  

BIBLIOTECA DE 
APOIO

coepbrasil.org.br/ 
jornada-cidadania-em-acao-2022/

PARTICIPE
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https://coepbrasil.org.br/registro-de-novos-usuarios/
https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-biblioteca-de-apoio/
https://coepbrasil.org.br/jornada-cidadania-em-acao-2022/
https://coepbrasil.org.br/jornada-cidadania-em-acao-2022/

