Mobilização Social pela Educação

Dicas de como mobilizar
Para a educação melhorar, todos devem participar!

O que você precisa conhecer para mobilizar
Para mobilizar a sociedade pela educação, você deve conhecer algumas
informações básicas e atualizar-se sempre. Saber consultar as fontes que podem
lhe fornecer dados é muito importante.
 No Site (http://mse.mec.gov.br) e no Blog da Mobilização (familiaeducadora.blogspot.com)
você pode encontrar materiais para mobilização e divulgação, além de documentos
que podem lhe dar informações úteis para seu trabalho de mobilização.
Nesses endereços, você também pode encontrar relatos de como os
mobilizadores vêm atuando em todas as regiões do país e se inspirar para replicar
esses exemplos em sua comunidade.
Acesse, também, outras fontes importantes
de informações educacionais:
www.mec.gov.br
www.fnde.mec.gov.br
www.inep.mec.gov.br

Sistemas de Consulta
(listados no Blog da Mobilização)

O que você precisa conhecer para mobilizar
O que é o IDEB?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) é uma combinação de dois indicadores
importantes na escola:


as taxas de aprovação, reprovação e
abandono dos alunos;



o desempenho dos estudantes medido pela
Prova Brasil e pelo SAEB.

O Ideb é uma nota da escola que mostra se os alunos estão aprendendo o que têm
de aprender na idade certa (aluno de 10 anos deve estar no 5º ano e sabendo as
matérias que devem ser dadas naquele ano).
Toda escola tem uma nota no Ideb, que vai de 0 a 10.
Essa nota muda de 2 em 2 anos. E, ATENÇÃO, toda
escola tem uma meta a alcançar até o ano de 2022.

O que você precisa conhecer para mobilizar
Ideb
 É muito importante conhecer o Ideb das escolas de seu bairro e de sua
cidade. E conhecer, também, as metas dessas escolas.
 É importante conversar com os dirigentes e professores das escolas sobre
o que está sendo feito para melhorar o Ideb.
 Oriente os pais e familiares a conhecer o Ideb das escolas onde suas
crianças estudam. Incentive-os a conversar com a diretoria, os
professores e o Conselho Escolar sobre o resultado alcançado e como
eles podem ajudar a escola a melhorar.
 Incentive os pais e responsáveis a conversar com os pais e responsáveis
dos colegas de seus filhos sobre a escola e sobre como eles precisam se
unir para ajudar a melhorar a qualidade do ensino que as crianças estão
recebendo.

Materiais para Mobilização
No Site e no Blog da Mobilização, além de exemplos de boas práticas de
Mobilização em todo o país, estão disponíveis diversos materiais para orientar e
subsidiar as ações dos mobilizadores.



Instrumentos de Mobilização: Materiais que trazem informações

sobre o Plano de Mobilização Social pela Educação (PMSE) e orientações
sobre como incentivar a interação família-escola. Auxiliam os mobilizadores a
conhecerem melhor o PMSE e também na conscientização da comunidade
sobre a importância da participação da família no cotidiano escolar.



Materiais de divulgação: Com menos informações, auxiliam a

disseminar a Mobilização Social pela Educação e torná-la conhecida na
comunidade.
Clique aqui para acessar os materiais
para Mobilização
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Quem mobilizar?

FAMÍLIAS

Vizinhos, amigos e
colegas de trabalho

ESCOLAS

Órgãos e entidades de proteção
às crianças, adolescentes e suas
famílias

Lideranças comunitárias
e religiosas

Por que mobilizar?
Famílias

Escolas:

(pais, mães, avós, tios, parentes
responsáveis pelos estudantes):
precisam saber que educação pública,
gratuita e de boa qualidade é um
direito garantido por Lei. E que podem
exigir da escola que seus filhos
APRENDAM O QUE DEVEM APRENDER
NA IDADE CERTA. Mas, também, que
têm o DEVER de ajudar a escola nessa
tarefa.

fundamentais para a aprendizagem dos
alunos,
precisam
ser
bem
administradas,
articular-se com as
famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade
com a escola.

Por que mobilizar?
Órgãos e entidades de proteção às crianças,
adolescentes e suas famílias:
responsáveis por programas e ações que apóiam as famílias, nas áreas da Saúde,
Assistência Social, Trabalho e Emprego, Justiça e Direitos Humanos. Aí se incluem
os promotores da Infância e da Juventude, os juízes, os conselheiros tutelares...

Comunidade e lideranças locais:

A escola deve ultrapassar seus muros e aproveitar melhor os espaços e os saberes
da comunidade. Isso contribui para um currículo mais rico, contextualizado,
relevante e cidadão. As lideranças comunitárias e religiosas podem contribuir com
a escola e reforçar o diálogo com as famílias, incentivando-as a participar na vida
escolar dos filhos.

Como mobilizar?
Roteiro Básico
• Fale com sua família, vizinhos, colegas de
trabalho, amigos, membros de sua
comunidade de fé sobre a mobilização social
e procure sensibilizá-los para a importância
da ideia. Convide-os para se tornarem
mobilizadores.
Atividade com a Cartilha na EM João Nepomuceno
em Campo Grande (MS)

• Crie um grupo (Comitê) com os que se interessarem. Leia junto com eles
a cartilha Acompanhem a vida escolar de seus filhos e os demais materiais
de mobilização disponíveis no site e no blog.

Como mobilizar?
Roteiro Básico
Elabore um Plano de Ação para desenvolver atividades de mobilização.
Lembre-se de que é preciso pensar em questões bem concretas como:
- Onde estudam as crianças do meu bairro?
- Quem são os parentes dessas crianças?
- Onde moram?
- Quem é a diretora da escola?
- E os professores? Como posso chegar até eles?
Feito esse mapeamento, é hora de agir. Leve a cartilha e discuta seu
conteúdo com as pessoas que você escolheu.

Como mobilizar?
Roteiro Básico

 Incentive os pais e parentes a visitar a escola onde os filhos estudam.
 Incentive os professores a chamar os pais para atividades que envolvam a
discussão de como eles podem participar da vida escolar dos filhos.

 Incentive seu orientador religioso (padre, pastor e outros líderes da instituição
religiosa que frequenta) a falar sobre a responsabilidade de cada um para melhorar
a educação das crianças de seu bairro ou comunidade.



Compartilhe com o grupo de discussão os resultados de sua atuação, os
avanços e dificuldades.
Lembre-se de que você não precisa fazer
ações grandiosas. Cada pequeno ato vai se
somar a de muitos outros mobilizadores.
Afinal, para a educação melhorar, todos
devem participar.

Encaminhe sempre, à equipe da
mobilização no MEC, informações
sobre as atividades desenvolvidas em
sua localidade, incluindo fotos.

Para conhecer melhor a Mobilização Social
pela Educação e nos contatar, acesse:

(61) 2022-7876
http://mse.mec.gov.br

http://familiaeducadora.blogspot.com
mobilizacaosocial@mec.gov.br
Twitter: @familia_escola

