Passo a passo para Participar da Jornada
Cidadania em Ação 2022
1. Amplie seu conhecimento sobre a Jornada!
A Jornada é uma tecnologia social desenvolvida pelo COEP – Rede Nacional de Mobilização Social e certificada pela Fundação Banco do Brasil. As jornadas são promovidas em edições anuais
desde 2014.
Por meio dela você pode mobilizar sua comunidade para promover ações coletivas que visem
melhorar a vida de todos auxiliando na solução de problemas e questões enfrentados em cada
localidade.
Podem ser propostas ações tendo como foco a sua própria comunidade ou outra que você e seu
grupo queiram beneficiar. Lembrando que nesse último caso as pessoas dessa outra comunidade
devem estar envolvidas nas discussões e atividades também, afinal ninguém conhece tão bem as
características de uma comunidade como as pessoas que a compõem.
É considerado como comunidade qualquer grupo reunido por um propósito, atividade ou interesse
comum. Pode ser uma comunidade geográfica propriamente dita ou a comunidade escolar de um
determinado colégio, um grupo de universidade, comunidades virtuais reunidas entorno de um
determinado tema de interesse comum, grupos de trabalhadores de uma mesma empresa, participantes de um mesmo clube, agremiação, associação de bairro etc.
•
Acesse o site www.coepbrasil.org.br/jornada-cidadania-em-acao-2022/. Lá você vai
encontrar informações detalhadas sobre cada etapa da Jornada
•
Leia o regulamento da Jornada no site
•
Siga o passo a passo abaixo:

2. Mobilize sua comunidade
Converse com as pessoas do grupos que você pretende mobilizar, por exemplo, seus vizinhos ou
os seu colegas de trabalho, de sua escola ou universidade, de sua associação de bairro, de seu
condomínio, enfim, as pessoas que compartilham dos mesmos interesses que você. Nessas conversas devem ser levantados os problemas da comunidade ou de um grupo que vocês pretendem
apoiar e quais ações podem ser feitas para contribuir para a solução desses problemas.
Se a comunidade beneficiárias das ações que serão propostas é a que você e seu grupo fazem
parte, não há ninguém que conheça mais sobre seus problemas e questões. Ainda assim é importante refletir e sistematizar esse conhecimento utilizando as ferramentas oferecidas pela metodologia da Jornada.

No caso de as ações serem dirigidas a uma comunidade externa à sua, uma comunidade vulnerável, por exemplo, é de fundamental importância que pessoas dessa comunidade participem das
discussões, diagnósticos e atividades. O seu apoio para as reflexões, organização etc, seguramente serão muito importantes, mas as pessoas que vivem ali são as que mais dados, informações e conhecimento têm sobre o que se passa por lá.
A ideia é que se faça uma lista de problemas da região e sejam apontadas iniciativas possíveis de
serem realizadas pelo grupo. As conversas serão importantes para que se forme um grupo mais
coeso e identificados com as mesmas pautas.
Defina, dentre as pessoas contatadas, quais irão participar ao seu lado na Jornada.
No site está disponível todo o material que você precisa para se orientar como realizar cada passo proposto na Jornada!

3. Realize os desafios
Desafio 1: Reunir uma equipe
A Jornada é composta por quatro desafios. O primeiro é justamente reunir as pessoas que vão
participar e além disso escolher entre quatro e seis delas para formar o Comitê Mobilizador. Esse
comitê terá a função de organizar as atividades, relatá-las no site e animar os demais para a realização das tarefas propostas.
•
O grupo deve assistir o vídeo do Desafio 1 e ler as informações apresentadas sobre
esse desafio. Depois, definir em conjunto como será preenchido o perfil da comunidade.
•
Faça o cadastro do perfil comunidade na página www.coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-1/
•

Pronto! Assim, vocês terão realizado o Desafio 1

Com o grupo e o comitê mobilizador formados, é colocar as mãos à obra para realizar o Desafio 2
Desafio 2: Realizar um diagnóstico das questões comunitárias e propor uma ação em resposta
•
O grupo deve acessar a página do Desafio 2 em: www.coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-2/ ,assistir o vídeo do desafio 2 e ler as informações apresentadas sobre esse
desafio.
•
Fazer o diagnóstico e apresentar propostas para ação. As discussões iniciadas no
início, vão ajudar nessa etapa do processo. Lembrando que no site está disponível todo o material de apoio para vocês entenderem como se realiza o diagnóstico

•
Conhecendo os problemas e questões da comunidade agora é hora de propor uma
ação que solucione ou ajude a solucionar esses problemas.
•
Agora é só cadastrar os resultados desse trabalho na página e vocês terão cumprido o desafio 2

Desafio 3: Planejar e realizar a ação
O grupo deve assistir o vídeo do Desafio 3 e ler as informações apresentadas. A página do desafio é a : www.coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-3/
A missão agora é reunir o grupo para a criação de um planejamento – pensar como a proposta
será colocada em prática. Para que o projeto seja executado é importante que haja divisão de
tarefas e definição de prazos. Para um trabalho em grupo para acontecer é necessário planejamento, organização e disciplina. E, claro, uma dose generosa de solidariedade.
•
Defina o planejamento. É hora de começar as ações práticas. Quando o seu grupo
for realizar as ações é importante que tudo seja registrado com fotos e vídeos.
•
atividades.
ação!

Finalizada a ação agora entre no site e publique todo o material coletada durante as

•

Lembre-se sempre de consultar o material de apoio para pensar como realizar a

•

Mais uma etapa cumprida!

Desafio 4: Avaliar o trabalho realizado
O grupo deve assistir o vídeo do Desafio 4 e ler as informações apresentadas na página www.
coepbrasil.org.br/jornada-2022-desafio-4/
Está é a última etapa. Reúna o grupo e faça uma reflexão sobre o que e como foi para todos e todas a participação na Jornada (guie a discussão por meio do formulário que está disponível para
preenchimento)
•
14. Finalizada a discussão em grupo, preencha, cadastre as respostas no formulário
do Desafio 4. Se possível faça o preenchimento em conjunto.
•

Pronto você e seu grupo cumpriram todos os desafios!

4. Interaja com as demais equipes participantes e com a equipe de
organização da Jornada
Durante todo o período de execução o site oferecerá canais para você conversar, levantar questões, trocar experiências e tirar dúvidas. Você pode contar tanto com os demais participantes
como com a equipe da jornada.
Algumas das ferramentas são:
•
Grupos de discussão. Lá você pode levantar e debater temas, tirar dúvidas, compartilhar sua experiência e também conhecer as experiências dos demais grupos. Você pode acessar
o grupo em: https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-grupos-de-discussao/
•
Biblioteca de apoio. Nela há todo o material desenvolvido para orientar você e seu
grupo na realização dos desafios. Além do material vinculado especificamente a cada uma das
tarefas há uma série de materiais extras. Além disso caso você disponha de algum material em
texto, áudio ou vídeos você também pode compartilhar com o demais enriquecendo a biblioteca.
Conheça em : https://coepbrasil.org.br/jornada-2022-biblioteca-de-apoio/
•
Grupo de Whatsapp. Bateu aquela dúvida repentina? Não encontrou o que precisava no site? Você pode mandar um zap pra gente para que possamos conversar diretamente
resolvendo sua dúvida.
•
Lives periódicas. Toda primeira segunda feira de cada mês será realizado um encontro virtual em que todas as equipes podem participar. Nela estará também a equipe do projeto
pra trocar ideias, tirar dúvidas e receber qualquer esclarecimento necessário. Fique ligado no site
e nas redes sociais para obter os links para as reuniões.

5. Aguarde o resultado da Jornada
As três equipes melhor avaliadas receberão o Troféu Betinho, uma homenagem ao sociólogo
Herbert de Souza.
Todas as equipes que cumprirem os quatro desafios receberão também um certificado de participação

6. Fique ligado no período de execução da Jornada
A edição 2022 da Jornada Cidadania em Ação terá início em 1 de junho e será finalizada em 30
de Novembro.
•
Você e sua equipe podem iniciar a participação em qualquer momento entre essas
datas, mas quanto antes melhor!

