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SOBRE O PVE
 
A Parceria pela Valorização da Educação (PVE) é uma iniciativa do 
Instituto Votorantim e de oito empresas investidas e parceiras da 
Votorantim, comprometidas com a melhoria da educação pública 
a partir da qualificação de práticas de gestão e de mobilização 
social de comunidades.

Em 2021, estamos presentes em 66 municípios e 15 estados 
brasileiros, atendendo 793 escolas e mais de 200 mil alunos. Para 
gerar mudanças duradouras nas cidades em que atuamos, o PVE 
conta com  milhares de mobilizadores sociais, que garantem que 
todos entrem em movimento pela Educação com o PVE, motivan-
do o trabalho coletivo entre família, escola e comunidade. 
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INTRODUÇÃO
 
Recuperação da aprendizagem, combate à evasão escolar e re-
tomada das aulas presenciais são alguns dos assuntos que mais 
preocuparam professores, gestores e mobilizadores desde o início 
da pandemia, além de serem os principais pontos de atenção do 
PVE em 2021. 

Para nós, acompanhar os desafios da educação e garantir que os 
obstáculos e desigualdades sociais não impeçam o acesso à Edu-
cação tem sido o principal desafio nesse período e nenhum dos 
avanços que fizemos seria possível sem o trabalho constante dos 
mobilizadores do PVE.

Como uma forma de valorizar as diversas ações já realizadas e 
compartilhar dicas valiosas de mobilização, preparamos esse 
e-book especial com exemplos de ações práticas e dicas valiosas 
para alavancar a atuação de nossos colaboradores, gerando re-
sultados ainda mais transformadores na sociedade. Vamos des-
cobrir juntos o que vem pela frente? 



O QUE É MOBILIZAÇÃO SOCIAL?
 
Para começar a pensar no que consiste o trabalho de mobilização, nada melhor do que trazer alguns exemplos práticos de municí-
pios participantes, sempre lembrando que existem muitas outras ações especiais no PVE que estão fazendo a diferença na Educa-
ção. Para nós, a Educação está sempre em movimento e, com os grupos de mobilização, ninguém fica para trás.

Mão na massa para um retorno seguro à sala de aula

Em Apiúna, Santa Catarina, o trio MOB criou a campanha #DeVoltaàEscola. Após muito planejamento, acompanhamento e verifica-
ção da situação epidemiológica do local, as unidades se prepararam para o retorno presencial, mas se deparam com mais um desa-
fio: a decisão dos pais de manter os estudantes em casa. 

Como primeiro passo, a escuta ativa e o diálogo 
foram fundamentais para tranquilizar todos sobre 
a situação. 

As escolas convidaram as famílias para conferir com 
os gestores o desempenho escolar dos jovens e con-
versar sobre a importância do ambiente e do conta-
to direto com 
o professor. 

Além disso, uma série de vídeos, cartazes e cards 
foram criados com diversas simulações que mos-
tram cada momento na escola como, por exemplo, 
a entrada dos estudantes, as mudanças no trans-
porte escolar, a merenda, ida ao banheiro e o distan-
ciamento na sala de aula. 

Já para os alunos ainda em ensino remoto, foram cria-
dos guias de como buscar e entregar atividades. Como 
apoio, as mensagens foram distribuídas via Facebook
e Whatsapp e, dessa maneira, toda a  comunidade ficou 
ciente do cumprimento das regras. 

Os jornais e rádios locais divulgam diariamente todas 
as medidas criadas pela comunidade escolar e o grupo 
também publicou uma série de vídeos com pais e estu-
dantes contando sobre o dia a dia no ensino presencial 
com as medidas de cuidado necessárias. 
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PENSANDO JUNTO, 
PENSANDO MELHOR
 
Em Juquiá, no Vale do Ribeira (SP), o trio MOB fortaleceu o vínculo 
entre Secretaria Municipal de Educação, professores e comunidade.
Durante o ano de 2020, a equipe organizou uma série de lives ao 
longo dos meses para discutir novos hábitos e temas relevantes sobre 
a pandemia, como relações saudáveis no isolamento, TEA e TDAH 
e boas práticas sanitárias.  

O time também criou um calendário especial de emoções, em 
que as famílias usavam emojis para representar o estado de 
humor das crianças. 

A partir desses resultados, os professores desenvolveram 
atividades para trabalhar o diagnóstico de sentimentos. 
O projeto foi além e ainda arrecadou mais de uma tonelada 
de alimentos para as famílias da região!

Com planejamento, a campanha #EuMeComprometo alcançou 
resultados incríveis também nas redes sociais: o número de 
membros do grupo PVE Juquiá - SP no Facebook aumentou 
em mais de 300% e a participação ativa na live girou 
em torno de 150!

Você ainda poderá conhecer outros exemplos de ações de 
mobilização (conectadas às 5 competências de MOB) no Guia 
de “Exemplos de Ações de MOB”.
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COMO POSSO MOBILIZAR A MINHA COMUNIDADE?
 A mobilização é muito mais que um compromisso, é também organizar uma série de ações para gerar a transformação. 
Para mostrar alguns caminhos possíveis para a atuação do mobilizador, listamos quatro estratégias que podem ser utilizadas 
com as famílias e comunidades a favor da Educação. 

TENHA A SUA REDE DE APOIO: 

Em meio a pandemia, trabalho,  rotina familiar e muitos outros compromissos, pode ser difícil conseguir organizar as 
tarefas de mobilização. Ter uma rede de apoio com quem você possa conversar é fundamental para descobrir desafios e 
dificuldades em comum e, também, soluções criativas em conjunto. Com quem você tem conversado? Quem são os ou-
tros possíveis parceiros? Você já fez um mapa de potenciais parceiros (como rádios locais, jornais locais, carros de som, 
padres e pastores, comerciantes)?

BUSQUE INFORMAÇÃO: 

É importante acompanhar as notícias sobre educação, para manter-se antenado às mudanças nas determinações sobre 
o retorno às aulas presenciais e atualização da situação epidemiológica na sua cidade. Assim, você consegue adequar 
suas ações de forma estratégica e conectada à realidade do seu município.Procure também conectá-las com as compe-
tências de MOB.

QUE TAL UM POUCO DE INSPIRAÇÃO? 

No Facebook, site e WhatsApp do PVE, você encontra dicas, ações e inspirações para espalhar por toda a sua rede! 
Na área de Downloads do site do PVE, temos diversos dados e pesquisas que podem enriquecer a sua atuação.

APROVEITE O POTENCIAL DO WHATSAPP E DAS REDES SOCIAIS: 

Pelo WhatsApp, é possível compartilhar convites, links, vídeos, fotos, figurinhas e eventos com um grande número de 
pessoas. Nas redes como Instagram e Facebook, é possível produzir conteúdo de forma intuitiva e conversar com a sua 
comunidade, por meio de enquetes, lives, stories, compartilhamentos de mensagens e interação em posts.

 
Nas próximas páginas, convidamos você a conhecer dicas básicas sobre usos do WhatsApp e redes sociais. 

Vamos lá?



MOBILIZANDO ATRAVÉS DAS LISTAS 
DE TRANSMISSÃO NO WHATSAPP
 
Você conhece as listas de transmissão do WhatsApp? Essa funcionalidade é uma ótima opção para você economizar tempo e 
enviar o mesmo conteúdo para vários contatos. Mas atenção: o uso das listas de transmissão segue algumas regras e é impor-
tante conhecê-las. Separamos cinco dicas para aproveitar ao máximo essa ferramenta e também um passo a passo para você 
criar sua primeira lista de transmissão.

FALE COM 256 PESSOAS DE UMA SÓ VEZ!

Você pode enviar a mesma mensagem para até 256 pessoas no Whatsapp de uma só vez. Esse recurso pode facilitar 
muito a disseminação dos materiais do PVE, permitindo que seus contatos recebam juntos um conteúdo, sem precisar 
pertencer, necessariamente, a um grupo. E caso seja relevante para quem recebeu, a mensagem de resposta voltará so-
mente para quem criou a lista (você). Interessante, né? Essa é uma maneira assertiva para distribuir as informações e 
impactar a comunidade em torno desses temas tão importantes.

ATENÇÃO NA HORA DE SE COMUNICAR

Ao se comunicar pela lista de transmissão, lembre-se de escrever como se estivesse falando com apenas uma pessoa, 
pois as informações serão enviadas através de uma mensagem privada. Não use expressões que envolvam o coletivo, 
como “bom dia pessoal”, pois a mensagem deve soar como algo individual e personalizado. 
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CUIDADO COM A QUANTIDADE DE ENVIOS

Ninguém gosta de spams, que nada mais são do que aquelas mensagens indesejadas recebidas com muita frequência. 
Por isso, tenha bom senso na quantidade de conteúdo e na periodicidade do que você envia. Atente à qualidade e não ao 
quanto você oferece.  E lembre-se que, às vezes, menos é mais. Utilize as listas somente para divulgar assuntos referen-
tes ao PVE, nada de correntes, anúncios e conteúdos não relacionados à Educação.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A COMUNIDADE TEM SEU NÚMERO SALVO

Algumas pessoas da sua lista de transmissão podem não receber o conteúdo por não terem seu número adicionado nos 
contatos do telefone. Oriente seus destinatários sempre a salvar seu contato. É simples, rápido e garante que as mensa-
gens cheguem e, efetivamente, tenham capacidade de enriquecer essa troca.

CRIE CONTEÚDOS RELEVANTES E ATRATIVOS

Você pode usar a lista de transmissão para mobilizar as pessoas e compartilhar conteúdos de diferentes formatos, como 
vídeos, links e documentos exclusivos sobre o PVE. Através deles, é possível divulgar comunicados relevantes à comuni-
dade, esclarecer dúvidas, apresentar ações, além de estreitar a conexão entre você e as pessoas interessadas em receber 
os materiais.
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VEJA COMO CRIAR UMA LISTA 
DE TRANSMISSÃO EM 6 PASSOS
Confira o passo a passo a seguir para criar sua lista de transmissão: 

Entre na página inicial do WhatsApp 

Selecione os três pontos localizados no canto superior direito da tela

Toque em “Nova transmissão”

Escolha os contatos que deseja adicionar — lembrando que você só conseguirá enviar 
uma mensagem para aqueles que possuem seu contato salvo na agenda de telefones

Toque em OK e a lista será criada

Você pode enviar a mensagem que quiser para a lista, 
que aparecerá na janela de conversas do WhatsApp

1

2

3

4

5
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Para configurar a sua lista de trans-
missão, editando informações como 
nome, contatos e imagem, basta 
acessar a conversa e selecionar o bo-
tão com o ícone de informação.

Depois, basta configurar sua lista da forma que quiser! Você 
pode movimentar sua rede criando uma lista para cada evento, 
para cada tema e distribuindo conteúdo de qualidade que possa 
impactar pontualmente cada comunidade e no contexto de atu-
ação de cada mobilizador.



SAIBA MAIS

DIFERENÇAS ENTRE ENCAMINHAR UMA MENSAGEM 
E FAZER UMA LISTA DE TRANSMISSÃO NO WHATSAPP
 
Apesar de ambas permitirem o compartilhamento da mesma mensagem para mais de um usuário, não são sinônimos. 
Entenda a diferença e escolha a melhor forma para se comunicar.

LISTA DE TRANSMISSÃO

Permite que você envie ou encaminhe a mesma mensagem para diversas pessoas sem que elas 
saibam que o conteúdo foi replicado para outras conversas. Além disso, é possível adicionar até 
256 contatos para cada lista. 

ENCAMINHAMENTO

Limita os envios de mensagens para apenas cinco contatos e também informa que o conteúdo
está sendo compartilhado para mais de uma pessoa.
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COMO USAR OS GRUPOS DO FACEBOOK 
A FAVOR DA MOBILIZAÇÃO?

Dentro da página do PVE Nacional do Facebook, existem mais de 70 grupos correspondentes a cada região contemplada 
pela nossa parceria. Ali, você pode encontrar e fazer parte da rede da sua cidade, ajudando a alimentar o grupo com con-
teúdos de relevância de acordo com a necessidade e o contexto de cada município. 

Disseminar informações sobre educação

Compartilhar as ações de mobilização realizadas ou em andamento

Realizar ações de mobilização, como convocar as pessoas para uma 
determinada campanha ou tarefa

Um grupo é tão valioso quanto seus membros e é por isso que trouxemos algumas ideias de como você 
pode transformar esse ambiente em um local de aprendizado, apoio, confiança e educação em movimento.
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CONFIRA COMO

VOCÊ PODE CONTRIBUIR PARA CONSTRUIR UMA 
COMUNIDADE SAUDÁVEL E INTERESSANTE EM 
TORNO DO GRUPO DO PVE DA SUA REGIÃO.

FORTALEÇA O GRUPO, CHAME NOVOS MEMBROS

Quanto maior o número de membros no grupo, mais força, repercussão e visibilidade terão as ações do PVE no 

seu município. Convide pessoas que possam agregar ao propósito do grupo e que possam efetivamente contri-
buir com as discussões. Antes de começar a divulgar, verifique as regras do grupo para que você possa ser um 
colaborador qualificado e interessante.

LEIA COM ATENÇÃO E AJUDE A PRESERVAR AS REGRAS DO GRUPO

Tudo parte do bom senso, mas será muito bom contar com a sua colaboração na hora de cuidar para que as 

regras do grupo sejam cumpridas. Ao conhecer as normas dos grupos, você também pode ajudar a filtrar e de-
nunciar posts que não estejam de acordo com as nossas diretrizes. Vamos conhecê-las?

SEJA EDUCADO

Você tem todo direito de discordar de algum conteúdo ou posicionamento de um membro. Entretanto, seja 

gentil e educado na hora de expor sua opinião. Talvez nem todos concordem com você ou tenham tido clareza 
para pensar sob essa mesma ótica. Seja respeitoso! Mesmo que precise enfatizar algo, busque as palavras ade-
quadas para isso e evite criar mal-entendidos. E não esqueça que o uso de letras maiúsculas indica que está 
falando alto, gritando. Cuidado com isso

1

2
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POSTS OFENSIVOS NÃO SERÃO TOLERADOS

Além de sua publicação ser imediatamente excluída do grupo e você sofrer alguma penalidade (banimento do grupo, 

por exemplo), ninguém gosta de ser ofendido, não é mesmo? Pense bem em quem você irá atingir e como essa pes-
soa poderá se sentir ao ler sua publicação. Empatia é regra de ouro para o PVE!

EVITE DISCUSSÕES DE CUNHO POLÍTICO OU RELIGIOSO

Os grupos do PVE não são espaços adequados para tratar de assuntos político-partidários. Evite divulgar conteúdo 

que tenha apenas a intenção de propagar a sua religião. Postagens assim serão deletadas.

NÃO SÃO PERMITIDOS CONTEÚDOS COM FINS COMERCIAIS

Publicações com divulgação de serviços ou finalidade financeira serão apagadas.

EVITE LINKS COM FONTES DUVIDOSAS OU DESCONHECIDAS

O grupo do PVE se compromete com conteúdos de qualidade, verificados e voltados às temáticas relacionadas à 

matriz de competência de mobilização proposta e no combate de notícias falsas. Por isso, antes de compartilhar 
qualquer coisa, primeiro verifique se já não foi compartilhado por alguém e depois veja se a fonte que você está 
usando é de confiança. 

RESPEITE O PROPÓSITO DO GRUPO

Faça somente postagens dentro dos temas da educação ou sobre as atividades do PVE, evite postar conteúdos 

desnecessários que apenas poluem o mural. Contribua para que o grupo seja um ambiente de enriquecimento e de 
qualidade.

ALGO INCOMODOU? DENUNCIE AO ADMINISTRADOR

O trabalho do administrador é muito importante para manter a harmonia entre os grupos e seus membros, mas 

algumas informações discordantes das regras podem acabar passando pelo filtro deles. Por favor, se isso acontecer 
chame o administrador e explique a situação. Note que no canto superior direito de cada post há um ícone com “três 
pontinhos”. Você pode clicar ali e selecionar o item “Denunciar ao administrador”. Sua colaboração será importante e 
mostrará ao grupo de administração que há outras pessoas dispostas a zelar pelo grupo.
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PARA QUE VOCÊ SAIBA EM QUAIS GRUPOS DEVE PARTICIPAR 
E QUAL O INTUITO DELES, VEJA ESTA TABELA EXPLICATIVA:

PVE NACIONAL

QUEM FAZ PARTE?

Equipes de mobilização locais e membros da rede de 
liderança

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR LÁ?

Histórias de quem faz o PVE acontecer, notícias relevan-
tes sobre educação e de interesse à causa, compartilha-
mento de ideias e ações entre diversos municípios.

POR QUÊ ENTRAR?

Para conhecer as iniciativas do PVE em todo Brasil e tro-
car ideias e experiências com outros mobilizadores sobre 
como melhorar a educação na sua cidade.

GRUPO DO SEU MUNICÍPIO

QUEM FAZ PARTE?

Pessoas que queiram fazer mudanças e causar impacto 
nas comunidades onde o PVE atua

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR LÁ?

Um canal para dividir com a comunidade as ações do 
PVE na sua cidade e trocar ideias com quem realmente 
quer participar ativamente e fomentar essas mudanças 
em sua região.

POR QUÊ ENTRAR?

Para organizar ações e reuniões com pessoas da sua ci-
dade e levar até elas suas ideias e propostas já alinhadas 
à sua realidade e contexto local.
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PASSO A PASSO DE COMO ENTRAR 
EM UM GRUPO NO FACEBOOK

Na barra de pesquisa na parte superior, digite algumas palavras-chave 
para o grupo que está procurando. Ex: PVE Nacional.  

Clique na palavra Grupos localizada na barra superior.

Selecione o grupo e clique em + Participar do grupo. 

1

2
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E então, gostou das nossas dicas?

Lembre-se de responder o formulário para nos contar como podemos ajudar 
você a produzir conteúdos nas redes sociais para a sua comunidade e expan-
dir sua atuação, usando a tecnologia a seu favor e a favor da mobilização so-
cial. Assim, continuaremos juntos em movimento pela Educação, garantindo 
que nossas ações cheguem a todos e que ninguém fique para trás.



MOBILIZANDO A SUA COMUNIDADE 
COM AÇÕES PRÁTICAS
 
Além da atuação no ambiente digital, existem muitas ações que podem ser feitas fora das telas. 

É sempre valioso lembrar que as ações de mobilização não precisam ser complexas. 
Muitas vezes, ações simples são eficazes e funcionam muito bem!
 
AO CRIAR AS AÇÕES, LEMBRE-SE TAMBÉM DE ALGUNS PONTOS FUNDAMENTAIS:

QUAL É A INTENCIONALIDADE / OBJETIVO?

Você pode enviar a mesma mensagem para até 256 pessoas no Whatsapp de uma só vez. Esse recurso pode facilitar 
muito a disseminação dos materiais do PVE, permitindo que seus contatos recebam juntos um conteúdo, sem precisar 
pertencer, necessariamente, a um grupo. E caso seja relevante para quem recebeu, a mensagem de resposta voltará so-
mente para quem criou a lista (você). Interessante, né? Essa é uma maneira assertiva para distribuir as informações e 
impactar a comunidade em torno desses temas tão importantes.

LEMBRE-SE SEMPRE DE ASSOCIAR A AÇÃO COM AS COMPETÊNCIAS DE MOBILIZAÇÃO: 

Ela ajuda a aumentar o conhecimento sobre educação no município?

Ela está engajando as pessoas?

Ela está contando com a ajuda de outras pessoas/parceiros locais?

Ela irá gerar resultados efetivos?

Ela será destinada a várias localidades da cidade?

1

2

19



20

LISTAMOS 13 AÇÕES QUE VOCÊ PODE APLICAR 
EM SUA COMUNIDADE PARA ENGAJÁ-LA. 

VAMOS CONFERIR? 

1

2

3

4

UTILIZAR CARRO DE SOM PARA DIVULGAR INFORMAÇÕES E MOBILIZAR COMUNIDADE

Usar carro de som para divulgar a importância de volta às aulas em ações de Busca Ativa (ou outros temas). O carro 
pode circular pela cidade. No apoio à Busca Ativa para a reabertura das escolas, a intenção é conscientizar as comuni-
dades para a rematrícula e a importância do retorno do estudante, respeitando a situação epidemiológica local.

REALIZAR PARCERIA COM PASTORES, PADRES E OUTROS RELIGIOSOS LOCAIS

Algumas pessoas da sua lista de transmissão podem não receber o conteúdo por não terem seu número adicionado 
Convide religiosos locais a falarem sobre a importância dos estudos, aprendizagem, volta às aulas dos filhos  para as 
famílias em um momento da missa ou do culto, por exemplo. 

CRIAR PARCERIA COM JORNAIS E RÁDIO LOCAL

Realizar parceria com rádio local para criar “Um Minuto da Educação”, em que algum integrante da Secretaria pos-
sa disseminar e convocar as famílias para as atividades necessárias. Já em parceria com os jornais locais, é possível 
compartilhar informações e mobilizar familiares e comunidade em geral informações sobre as ações das escolas no 
município relativas a entregas de atividades remotas e retorno às aulas presenciais.

CONTAR COM OS CONSELHOS ESCOLARES PARA APOIAR O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO

Os Conselhos Escolares já possuem uma estrutura montada e são bem conectados com familiares e docentes. Con-
te com os Conselhos para realizar diagnósticos, planejar ações, disseminar informações importantes e engajar pais, 
mães, docentes, estudantes e outros.
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EXPOSIÇÃO DE BANNERS DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO PELA CIDADE

Importante compartilhar e celebrar as ações que já estão sendo realizadas. É possível divulgar as ações e os resultados 
das ações de MOB com cartazes e banners pela cidade. Além disso, que tal aproveitar para compartilhar os cartazes 
de Volta às Aulas do PVE e  nosso modelo de faixa de boas-vindas para que as escolas e diretorias possam usá-las?

REALIZAR BUSCA ATIVA E OUTRAS AÇÕES COM GRUPOS DE MOBILIZAÇÃO NA CIDADE

Que tal entrar em contato com outros grupos de MOB para fazer Busca Ativa? Comerciantes locais podem colar um 
cartaz em suas lojas, padarias e mercados, com informações sobre Busca Ativa e outras ações importantes. Contem 
com eles para disseminar informação e engajar familiares.

REALIZAR GINCANAS E CONCURSOS CULTURAIS PARA  ENGAJAR AS PESSOAS

É possível realizar gincanas e outras missões para engajar estudantes na entrega das atividades remotas e ações ne-
cessárias ao município. Uma dica é estimular a produção dos estudantes vinculando a ações de aprendizagem e volta 
às aulas.

ENVOLVER ESTUDANTES E GRUPOS DE JOVENS NA CRIAÇÃO DE AÇÕES DE MOB

Convide os estudantes a criar ações de mobilização. Aqui, o ambiente digital e a vida fora das telas se unem: 
podem ser usadas ferramentas digitais, como TikTok, Instagram, Facebook e Whatsapp 

REALIZAR PESQUISAS PROTAGONIZADAS POR JOVENS E OUTROS GRUPOS ATIVOS

Grupos de jovens podem realizar escuta sobre como os alunos ou docentes se encontram nesta volta às aulas. 
Posteriormente é possível analisar os resultados e apresentá-los à comunidade escolar.

REALIZAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO COM APOIO DE GEDU

Essa é uma sugestão de ação mais formal e dentro do calendário de formações, mas também importante! Não se 
esqueça de realizar reuniões de planejamento de ações do trio mobilizador com apoio da equipe GEDU para desenhar 
ações em consonância com as necessidades da rede de educação.

5
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REALIZAR ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

Estabelecer parceria com CME, SME e Assistência Social na divulgação para orientações aos protocolos de retorno e 
outras iniciativas.

REALIZAR ENTREGA DE LIVROS À DOMICÍLIO E CLUBES DE LEITURA

Que tal ampliar a distribuição e circulação de livros entre os estudantes para estimular ações de aprendizagem? É 
possível criar parcerias para entregar livros nas casas dos alunos e criar conversas sobre os assuntos tratados, seja por 
meio do WhatsApp, salas online e muitas outras possibilidades.

INTEGRAR DE AÇÕES DE BUSCA ATIVA COM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, CESTAS BÁSICAS OU 
OUTROS MATERIAIS, EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS

Organizar ações integradas, aproveitando iniciativas que já deverão ser realizadas para unir  as necessidades de ação 
das Secretarias e Escolas.
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