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MOBLILIZAÇÃO SOCIAL

CO N HECIMEN TO
SO BRE EDUCAÇÃO

ATITUDE E DISPOSIÇ ÃO
PARA AG IR

Conhecimento geral sobre educação
no município e sobre ações em curso
para a sua melhoria.

Disposição em atuar pela educação e mobilizar outros pela causa.
Valorizar a educação

Acompanhar a vida escolar de
estudantes

Discutir sobre a situação
da educação no município

Buscar informações sobre a
educação do município

Participar de atividades
que envolvam o
tema da educação

Conhecer papéis e atribuições
da secretaria de Educação,
das escolas, de responsáveis
e da comunidade para
garantir uma educação
de qualidade

Estimular outras pessoas
a agirem em prol
da educação

V ITAL IDADE DE UMA
REDE SOCIAL PEL A
EDUCAÇÃO
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Capacidade de produzir
resultados e de gerar
impacto com continuidade
das ações coletivas;
boa capacidade de
comunicação e de
interação na rede,
abertura para novos
integrantes e grau de
autonomia da rede.
Ser propositivo frente aos desafios
da educação, projetando mudanças
e comprometendo-se com atividades
para sua efetivação
Trabalhar coletivamente para produzir
resultados efetivos, consistentes e
perenes em prol da qualidade da
educação
Desenvolver estratégias para a
continuidade da mobilização social
em prol da educação
Comunicar as ações e resultados
gerados pela rede

E STRUTURA DE UM A
REDE SOCIAL PE L A
EDUCAÇ ÃO

Atuação coletiva, com
diversidade de pessoas e de
organizações que trabalham
conjuntamente e com alto grau
de confiança em prol da
educação.
A BRANGÊNCIA DA REDE
SOCIAL PEL A EDUCAÇÃO

Abrangência territorial da rede e diversidade de públicos envolvidos
e impactados pelas ações realizadas.
Realizar ações que contemplem
todo o território
Desenvolver ações que impactem diversos
públicos como escolas, docentes, responsáveis,
organizações sociais, etc

Integrar atores de diferentes
setores da sociedade
Contar com diversidade de escolas,
classes sociais, faixas etárias e
orientações políticas
Estar aberto à adesão de
novos integrantes;
atuar de forma coletiva e unida

