
Formação de Articuladores Comunitários
Mapativo: Comunidade Educadora

Ementa:

O Programa Formativo pretende desenvolver toda a leitura e ação prevista pelo programa
MapAtivo Comunidade Educadora diretamente com os monitores da escola integrada e outros
profissionais da Rede de SMEDBH a fim de compreenderem a ação do que será designado
como Articuladores e Articuladoras Comunitários.

Formadores:

O Instituto Cultiva possui quase duas décadas de dedicação a elaboração, implantação e
execução de programas de educação para a cidadania e desenvolvimento territorial
autogestionado. Desenvolvemos programas e metodologias para sindicatos de professores,
diretores e pedagogos e de auditores fiscais da Receita Federal, para lideranças sociais
nacionais (Curso de Pós Graduação de lideranças sociais organizado pela Caritas de Nacional),
para conselhos de direito, fundações, ONGs, técnicas em planejamento, extensionistas rurais
agentes de pastoral, prefeituras e governos estaduais, entre outros
(www.institutocultiva.com.br). Entre seus programas, destacam-se Comunidades Educadoras
(de atendimento às famílias de estudantes residentes em áreas de vulnerabilidade social,
prêmio UNESCO); Orçamento Participativo Criança; Escola da Cidadania (escolas de formação
de conselheiros de direitos e lideranças comunitárias); Escolas Sindicais; Gestão em Rede
(sistema de comunicação e consulta aos cidadãos de um município para avaliação das políticas
públicas locais); cursos presenciais e EAD para sindicatos e organizações de representação
social; produção de cadernos, cartilhas e vídeos de formação social e técnica.

Público-alvo:

Monitores da Escola Integrada

Carga horária:

14 Horas
2 horas por dia.

Conteúdo programático:

Dia I – Aprofundamento sobre o Programa

Dia II – Família

Dia III – Mapa Socioeducativo

http://www.institutocultiva.com.br/


Dia IV – As Redes do Programa

Dia V – A Análise de dados e classificações

Dia VI – Protocolos e Simulações de Casos

Dia VII - O Kit do Articulador

Cronograma:

Tema Data Horário

Aprofundamento sobre o Programa 21/06/2021 9h a 11h

Família 22/06/2021 9h a 11h

Mapa Socioeducativo 23/06/2021 9h a 11h

As Redes do Programa 24/06/2021 9h a 11h

A Análise de dados e classificações 25/06/2021 9h a 11h

Protocolos e Simulações de Casos 28/06/2021 9h a 11h

O Kit do Articulador 29/06/2021 9h a 11h

Recursos didáticos:

Power Point, Cadernos de Formação.
Plataforma: Google Meet, Salas Interativas do google meet


