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O que aprendemos 
durante a jornada de 2019? 



A Jornada do Herói

1. Vida Comum

2. Chamado 
para a Aventura 
ou Desafio

3. Encontro 
com o Mentor

4. Testes, crises, 
provações e Ajudas5. Desafio Final Difícil 

6. Recompensa

7. Retorno  e 
Nova Vida

Mundo 
Desconhecido

Mundo 
Conhecido



1. Onde estávamos no 
início de 2019?

2. Qual a Aventura ou 
Desafio que fomos 
chamados?

3. Quem foram 
nossos Mentores 
e mestres?

4. Por quais testes, crises e 
provações passamos?
Que Ajudas tivemos?

5. Qual foi o maior 
Desafio no ano?

6. Que 
recompensas 
tivemos com esta 
jornada? O que 
aprendemos com 
ela?

7. Quem somos 
e como estamos 
hoje ?

Jornada do município em 2019



• Cada município elabora sua jornada do PVE em 2019 com

desafios, monstros, mentores, crises, ajudas, provações,

recompensas, ...

• Façam desenhos e anotações na folha própria

• Usem as perguntas como norteadoras da conversa

• Tempo: 20min

Jornada do município em 2019



• Compartilhe com outros municípios:  

• Como foi nossa jornada em 2019?

• O que aprendemos durante esta jornada?

• Tempo: 20min

Jornada do município em 2019



www.menti.com
PIN: 515566

O que aprendemos nesta jornada?

PERGUNTA



Quais resultados alcançamos 
em 2019?

Matriz de Competências



Quais resultados alcançamos em 2019?



Aplicação da Matriz de Competências





Quais resultados alcançamos em 2019?

• O objetivo é analisar o progresso do município em relação ao
desenvolvimento das competências

• A atividade será realizada pela equipe do município em 3 etapas.

• Formador apoiará vocês

• Cada etapa terá uma folha própria para os registros dos
participantes



Quais resultados alcançamos em 2019?

ETAPA 1. O QUE? 

• O que chama a atenção de vocês?
• O que os resultados revelam?

• Anotem todas as observações importantes na folha

• Tempo: 15min



ETAPA 2. E DAÍ? 

• Que hipóteses vocês podem levantar?
• Que perguntas surgem?

• Anotem os hipóteses, perguntas e conclusões na folha

• Tempo: 15min

Quais resultados alcançamos em 2019?



ETAPA 3. E AGORA? 

• Que idéias estão emergindo?
• Quais os possíveis passos?

• Anotem as possíveis ideias e passos na folha

• Tempo: 10min

Quais resultados alcançamos em 2019?



• Na própria mesa, compartilhe com outros municípios:  

Como foi fazer essa reflexão?

• Tempo: 10min

Quais resultados alcançamos em 2019?



Como foi fazer esta reflexão? 

www.menti.com
PIN: 515566

PERGUNTA
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Qual nosso plano 
para 2020?



Ecociclo Planejamento

• Objetivo: Elaborar um macro-plano de ações estratégicas 
para o município no âmbito do PVE em 2020

• A atividade será realizada pela equipe do município em 7 passos. 
Formador apoiará vocês



• Passo 1. Na equipe do município gerem uma lista de macro-
ações estratégicas previstas e/ou necessárias para o município
no âmbito do PVE em 2020.

Ecociclo Planejamento

Ação B
Ação A

Ação C

• Passo 2. Escrever as ações nos post-its (uma por post-it)



Armadilha 
da Rigidez

Ecociclo Planejamento

Armadilha 
da Pobreza

MATURIDADEGESTAÇÃO

NASCIMENTO
DESTRUIÇÃO 

CRIATIVA



Ecociclo Planejamento

GESTAÇÃO MATURIDADE

DESTRUIÇÃO 
CRIATIVANASCIMENTO

Armadilha 
da Rigidez

Armadilha 
da Pobreza

GESTAÇÃO
Ações que preparam o 
terreno para o novo ou para 
renovação

NASCIMENTO
Ações que estão nascendo 

ou que aceleram o 
crescimento

MATURIDADE
Ações que estão dando 

resultados ou aumentam a 
eficiência.

DESTRUIÇÃO CRIATIVA
Ações que podam galhos 

mortos ou eliminam 
práticas rígidas.



• Passo 3. Coloquem no Ecociclo cada ação (post-it)

• Decidam em qual quadrante a ação deve estar

Ação A

Ação E Ação B

Ação DAção X Ação O

Ação Z

Ação U

Ecociclo Planejamento



• Passo 4. Em silêncio, observem a distribuição das ações no
Ecociclo e reflitam:

• Como está a distribuição das ações nos
quadrantes?

• Que ações precisamos interromper ou renovar?

• Quais ações precisamos expandir ou iniciar?

Ecociclo Planejamento



Ação EAção O

Estaciomento

Ecociclo Planejamento
• Passo 5. Decidam quais ações devem permanecer no plano e 

quais devem ficar no estacionamento

• As ações que permanecerem, enumerem de acordo com a 

prioridade. 

Ação A

4
Ação B

2

Ação D

5

Ação X

6 Ação Z

1

Ação U

3



• Passo 6. Para cada ação que permanecer no plano, criem
um passo inicial (no post-it)

Ação B

Passo B

Ação X

Passo X

Ação U

Passo U

Ecociclo Planejamento



Ecociclo Planejamento

• Passo 7. Trocas e inspirações

• Todos em pé. Observem os Ecociclos de outros municípios e 
busquem inspirações e ideias para o de vocês

• Podem conversar, trocar, perguntar, relatar

• Em seguida voltem para sua mesa para ajustes no plano

• Tempo: 10min



Retornem para equipe do município:

• Compartilhem o que viram e ouviram

• Façam ajustes que forem necessários 

• Tempo: 10min

Ecociclo Planejamento



• Orientações Finais:

• Registrem com foto o Ecociclo pronto. 

• Definam uma pessoa para digitar as ações do EcoCiclo e 
encaminhar ao formador

• A cada ciclo do PVE, olhem o para o Ecociclo e 
caminhem com as ações

Ecociclo Planejamento



BOA SORTE EM 2020!


