
2º DIA



2º DIA
BOM DIA



8h30 – 9h

9h – 9h10h

9h10 – 10h40

10h40 – 11h10

11h10 – 12h00

12h – 12h40 

12h40 – 13h40

13h40 – 16h

16h – 17h

17h – 17h45

17h45 – 18h

18h00 – 19h

Abertura

Chegada e recepção

O que me motiva a participar dos grupos Mobilização Social?

PAUSA

Como engajar pessoas na mobilização social do PVE? 

ALMOÇO

Estratégias e Ferramentas para Mobilização Social

Reflexões e aprendizagens

Encerramento

Sorteios e Show com Coffee de EncerramentoA
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Desafio Voluntário

Plano de ação individual 



REFLEXÃO

Quais os momentos mais 
emocionantes que vivi no PVE?



• Escreva na tirinha de papel com letra legível:

O momento que mais 
me tocou no PVE foi...

REFLEXÃO





● Leiam o que está escrito nas tirinhas 
( um por vez lê);

COMPARTILHAMENTO

● O que tem em comum? 
O que mais ouvimos? 
O que percebemos?

● Desenvolvam uma única frase no flip 
com no máximo 12 palavras que consolide 
o que discutiram



• Formem duplas

• Uma dupla fica na mesa (anfitriã)

• Demais duplas buscam outras mesas

COMPARTILHAMENTO



• Dupla anfitriã compartilha a frase 
e como foi escrevê-la;

• Demais duplas compartilham como 
foi na mesa delas

COMPARTILHAMENTO



• Conversem sobre:

O que motiva as pessoas a participarem em
um grupo de mobilização comunitária?

ESSÊNCIA



• Façam um desenho coletivo, em silêncio,
que represente a essência do que motiva
as pessoas a participarem do MOB.

ESSÊNCIA



• Olhando a imagem e a frase, 
qual o sentimento que fica? 

• Compartilhar no grupo.

ESSÊNCIA



A partir do material
elaborado na atividade,
faça uma publicação no
grupo do Facebook,
comentando o que te
motiva a participar do
#PVE2019 #PVEMOB

#Desafio 



Retorno em 20 minutos

25 MINUTOS



Como garantir que o grupo
de MOB acabe? 

TRIZ

Individualmente: 
Fazer uma lista de ações/atividades que garantam 

o pior resultado possível (2min)



Como garantir que o 
grupo de MOB acabe? 

Nas mesas, compartilhar lista e fazer lista única (10min)

TRIZ



• Das atividades desta lista, identifique quais se 
assemelham de alguma forma com a realidade?

• Seja brutalmente honesto para identificá-las e 
criem uma segunda lista com as atividades 
contraproducentes.

TRIZ

20 min



• Das ações em sua segunda lista, qual você deve 
interromper primeiro?

• Quais os primeiros passos? 

• Anotem no caderno.

TRIZ

Individualmente



Compartilhar em duplas 
e ouvir sugestões

TRIZ

4 min



Vamos engajar pessoas?
Faça um breve relato de como
está sendo a sua participação
na Oficina e convide seus
amigos a curtir e comentar a
postagem!

#PVE2019 #PVEMOB

#Desafio 



Desafio Voluntário



ALMOÇO     
. 



WORLD CAFÉ    .



WORLD CAFÉ - ACORDOS

● Busque mesas com pessoas diferentes;
● Foco naquilo que importa;
● Contribua com pensamento e experiência;
● Escute para entender;
● Escutem juntos para terem insights;
● Conecte ideias.

➔ Brinque!
➔ Rabisque!
➔ Desenhe!



Como planejar e 
organizar o encontro?  

WORLD CAFÉ - RODADA 1

15 min



Faça uma lista no flip das 
ferramentas que ajudam a 
resolver cada  questão 
recebida

15 min

WORLD CAFÉ - RODADA 1



WORLD CAFÉ - TROCA DE MESAS

• Anfitrião fica na mesa
• Busquem outra mesa (espalhem-se)
• Anfitrião  recebe novos participantes e 

conta o que discutiram (3min)
• Novos participantes contam o que 

discutiram nas mesas (1min/pessoa)



Como conduzir os 
encontros de MOB?  

WORLD CAFÉ - RODADA 2

15 min



Faça uma lista no flip das 
ferramentas que ajudam a 
resolver cada  questão 
recebida

WORLD CAFÉ - RODADA 2

15 min



WORLD CAFÉ - TROCA DE MESAS

• Anfitrião fica na mesa
• Busquem outra mesa (espalhem-se)
• Anfitrião  recebe novos participantes e 

conta o que discutiram (3min)
• Novos participantes contam o que 

discutiram nas mesas (1min/pessoa)



Como apoiar processos e 
ações no interciclo?  

WORLD CAFÉ - RODADA 3

15 min



Faça uma lista no flip das 
ferramentas que ajudam a 
resolver cada  questão 
recebida

15 min

WORLD CAFÉ - RODADA 3



Deem uma volta no salão para ver a 
produção das outras mesas 
(5min)

Retornem para sua mesa e 
contem o que observaram 
(5min) 

WORLD CAFÉ - PASSEIO



Entre no grupo do PVE
Nacional no Facebook e
participe da enquete
sobre as ferramentas de
mobilização social

#PVE2019 #PVEMOB

#Desafio 





Em relação ao que foi visto nestes 2 dias:

• Qual é seu desafio pessoal?
• Quais ações você se compromete em realizar? 
• Que tipo de ajuda você precisa?

Troika Consulting

5 min de reflexão individual | Anotem no caderno



• Formar trios

Troika Consulting

1 Cliente

2 Consultores



2 min - No Trio, ‘Cliente' apresenta seu desafio
2 min - Consultores fazem perguntas de esclarecimento e 
cliente responde
5 min - Cliente vira de costas e fica ouvindo em silêncio. 
Consultores conversam entre eles, geram ideias,  sugestões, 
dicas.
1 min – Cliente se volta aos consultores e relata o que foi mais 
valioso sobre o que ouviu.

Troika Consulting

10 min por cliente. 30 no total.
Inverter os papéis e repete os passos acima





O QUE ACONTECEU?
Uma retrospectiva do que vimos, ouvimos e fizemos.

Anotem os fatos mais marcantes do encontro. 

3 W

10 min



E DAÍ?
Do que vivenciamos, o que é importante para você?
Quais suas descobertas? 

Anotem as conclusões.

3 W

10 min



E AGORA?
Que ações fazem sentido? 
Quais serão os próximos passos?

Anotem as ações que pretendem fazer. 

3 W

10 min



AVALIAÇÃO



#Desafio 
Faça uma selfie com as 
pessoas que você conheceu 
que mais te marcaram. Antes 
de ir embora, reforce esta 
nova amizade!

#PVE2019 #PVEMOB



SORTEIO








