JORNADA CIDADANIA NAS ESCOLAS

Apresentação da Jornada

O que é?
A Jornada Cidadania nas Escolas é uma tecnologia social que fortalece
a educação para a cidadania por meio de práticas que valorizam
a reflexão, o debate, a organização e a ação.

Foco na Jornada
A Jornada tem como eixo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), lançados pela Organização das Nações Unidas em 2015.
Os ODS são um chamado universal para ação contra a pobreza, pela
proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham
paz e prosperidade.

Qual o objetivo?
A jornada constitui um chamado para que os estudantes participem
como protagonistas da mobilização pela cidadania; e fortaleçam o
compromisso da sociedade com a escola como um espaço central para
a vida comunitária, fundamental na educação para a cidadania.

Porque participar
Porque a partir dos desafios e dos cursos online, os jovens alunos
do ensino fundamental e médio terão suas capacidades de mobilização
e ação fortalecidas, e realizarão atividades voltadas para a prática
da cidadania.

Como participar
1. Identificar a pessoa que pode atuar como articuladora entre a

coordenação da Jornada e a equipe na escola. Essa figura é o
Facilitador, que pode ser professor(a), diretor(a), coordenador(a),
orientador(a) ou supervisor(a).

2. Em seguida o Facilitador deve criar o Comitê Mobilizador e buscar
o apoio da direção da escola. Este comitê deverá ser formado por,
no mínimo, quatro alunos(as) da instituição.

3. O Facilitador em conjunto com o Comitê Mobilizador mobiliza a
equipe da escola.

Para finalizar o Desafio 1 basta cadastrar as informações no site.
Pronto! Você concluiu o primeiro desafio.
Não para por aí! Vamos conhecer os outros quatro desafios.

Desafios

		

Sobre os desafios
Na página de cada um dos cinco desafios haverá um kit com
informações sobre as tarefas e sugestões de como realizá-las.
Todos os kits contarão com uma apresentação e um vídeo explicativo,
além de peças para a divulgação.

Cursos
Os cursos são ferramentas de capacitação que contribuem para a
reflexão e a educação cidadã dos alunos. Além de dar subsídios
para a realização das atividades da Jornada.
Os cursos oferecidos são: Diagnostico; Mobilização em Sete Passos;
e Saberes, Cultura e Tecnologia.

Premiação
Haverá premiação para as três equipes melhor classificadas da
categoria Prêmio Betinho Escola em Ação na modalidade Rede
Comunidades e na modalidade Nacional.
Prêmios: 15 (quinze) kits contendo cada kit uma mochila, um estojo, um
bloco de notas e uma garrafa squeeze; mais um troféu de primeiro lugar
e um certificado de participação na Jornada.
A equipe primeira colocada contará ainda com o apoio para a realização
de um evento de premiação e divulgação dos resultados para a
comunidade escolar (veja o regulamento no site da Jornada).
Haverá premiação para as três equipes melhor classificadas na categoria
Prêmio Betinho Atitude Cidadã na modalidade Rede Comunidades e
na modalidade Nacional.
Prêmios: Primeira, segunda e terceira classificadas em cada modalidade
receberão 15 (quinze) kits contendo cada kit uma mochila, um estojo, um
bloco de notas e uma garrafa squeeze (veja o regulamento no site da
Jornada).
A coordenação pode lançar novas modalidades de premiação nas
categorias Prêmio Betinho Escola em Ação e Prêmio Betinho Atitude Cidadã.
O prêmio será definido a posteriori.

Dicas para o multiplicador
• Divulgue a Jornada Cidadania nas escolas nas redes sociais.
• Conte para professores, membros das escolas e amigos sobre o
projeto.
• Estimule a participação dos estudantes.
• Fique de olho nas novidades.

Sobre a Jornada
• A Jornada é uma iniciativa inovadora voltada para os alunos do
ensino fundamental e médio.
• As atividades podem ser cumpridas de maneira flexível, ou seja,
como melhor atender aos participantes.
• A Jornada não atrapalha a rotina escolar.
• Toda a comunicação pode ser feita por meio da internet.
• Os cursos oferecidos durante a Jornada são ferramentas de
capacitação online e gratuitos que vão facilitar aos participantes o
cumprimento dos desafios.
• A Jornada pode ser utilizada como tema interdisciplinar por
diferentes professores.
• A comunicação entre a equipe e a coordenação da Jornada devem
ser feitas pelo facilitador.
• Os membros do Comitê Mobilizador devem trabalhar em conjunto
com o Facilitador na mobilização da equipe.
• Todas as informações sobre a Jornada encontram-se em:
http://cidadanianasescolas.org.br/regulamento/

