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Material de Apoio – Viral pela Primeira Infância 

 

Mobilize sua Comunidade 

O Viral pela Primeira Infância foi criado com o objetivo de apoiar a atuação de lideranças 
em um município, comunidade, empresa ou grupo de amigos no processo de mobilização 
pela primeira infância.  

Este projeto é parte da inciativa Global Leaders for Latin America da World Forum 

Foundation, que busca mobilizar comunidades na América Latina em prol da Primeira 
Infância (informações em http://www.worldforumfoundation.org/working-groups/global-leaders-for-young-children/, 
Global Leaders: Giovana Souza, Nayana Brettas e Paula Fabiani). 

Neste documento apresentamos dicas para o uso deste vídeo em português, 

espanhol e inglês, que tem o potencial de mobilizar milhões de pessoas pela 

infância ao redor do mundo. 

1. Faça um breve diagnóstico do local em que você pretende atuar e sensibilizar (o 
que existe neste local, quem são as pessoas, o que elas fazem, quais são os 
serviços ou pessoas que já trabalham com crianças ou para infância). 
 

2. Apresente-se com alegria para as pessoas que fazem parte do local em que você 
escolheu para atuar! A sua fala de apresentação tem que ser inspiradora, 
demonstrar que você realmente acredita e tem algum conhecimento do que está 
falando para que as outras pessoas embarquem no teu sonho e na tua ideia de 
mudança. 
 

3. Identifique entre estas pessoas que você conheceu quem são as lideranças! Elas 
irão te apoiar na apresentação da tua ideia e sonho e vão te ajudar a mobilizar as 
pessoas em torno da sua ideia. 
 

4. Mobilize e junte as pessoas de diferentes áreas e setores para atuarem juntos! 
Apresente uma ideia sobre um evento ou algo que seja simples e possível, seja 
viável e necessário que possam construir juntos, neste primeiro passo você poderá 
conhecer as pessoas e se conectar. É importante atuar e convidar pessoas da 
educação, assistência, social, da saúde, do setor público, privado, organizações 
sociais e a comunidade: famílias e crianças. 
 

5. Considere as instituições que existem na sua comunidade como escolas, 
conselhos, igrejas, etc. Essas instituições podem oferecer a infraestrutura para a 
realização de palestras, seminários, bate papos, discussões, fóruns, oficinas com 
as famílias, reuniões, eventos, etc.  
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6. Faça uso das ferramentas, atores, e meios de comunicação disponíveis. Uma faixa 

na frente da escola; divulgação na rádio local, no site da cidade/prefeitura, no 
jornal, nas igrejas, discussão da proposta nas escolas, na câmara de vereadores, 
são algumas possibilidades. 
 

7. Monte uma proposta de ação e intervenção para as pessoas envolvidas, de curto 
tempo, se a ideia for boa ela vai gerar entusiasmo, caso ocorra algo que seja um 
desafio, este possibilitará que todos juntos façam uma avaliação sobre o que 
aconteceu, e neste processo outras demandas surgirão.  
 

8. Lembre-se que cada comunidade tem um desafio já existente no contexto local, 
sendo assim nossa sugestão é que a partir do problema identificado na sua 
comunidade você possa propor uma ação. Aos poucos surgirão outras demandas 
e a criatividade sempre será um fator essencial neste processo de articulação. 
 

9. Acompanhe estas ações e intervenções sempre incentivando as pessoas e 
vibrando com as pessoas as conquistas e ações realizadas.  
 

10.Faça um cronograma ou mapa onde as pessoas possam ver e perceber o desenho 
gerado a partir da ação inicial, nesta imagem deixe claro por meio de cores as 
novas articulações, os produtos e conquistas de cada passo.  
 

11.Divulgue as ações realizadas para todas as pessoas envolvidas, isso as incentiva 
e motiva a continuar e cada vez querer fazer mais! Divulgue nos meios de 
comunicação para dar visibilidade e força ao movimento! 
 

12.Fortaleça os líderes existentes e forme novos líderes para que eles possam 
continuar as ações e intervenções. Assim, você poderá seguir para outro local e 
começar uma nova ação! 

Siga sempre adiante com persistência e acreditando no potencial do seu trabalho e dos 
seus sonhos, das suas ideias, das pessoas, das comunidades, assim você será um grande 
agente transformador que faz acontecer as mudanças que acredita para as crianças! 

Este vídeo (viral) foi pensando para ser um material simples e fácil, que possa ajudá-lo 
no seu caminho de mobilização e articulação na sua comunidade como uma ferramenta 
de chamamento, ou de convencimento ele pode ser usado em vários momentos ao longo 
do processo.  

Você pode baixa-lo e usá-lo gratuitamente! Ele é uma ferramenta de uso para processos 
de conscientização sobre a importância da infância.  
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Desejamos sucesso no processo de mobilização e defesa da infância.  

Pedimos apenas que no processo de utilização nos comunique sobre como esta 
ferramenta foi usada, se ajudou e quais desdobramentos ela pode proporcionar. Nosso 
o objetivo é que possamos aprimorá-las para melhor apoiar o processo de mobilização 
de agentes de transformação como você.  

Por favor enviar email para: criançahojeamanha@gmail.com com informações 

sobre o uso do Viral pela Primeira Infância e recomendações de melhoria. 

Mas lembre-se: use os recursos disponíveis na sua comunidade para expandir 

o alcance de sua mobilização. Não há uma forma única de usar o viral, use sua 

criatividade!  

 

 


