
www.facebook.com/safety/educators

Hora de agir!
Os participantes aprenderão a desenvolver um plano inicial para sua própria
campanha de ativismo.

Materiais
Campanha de ativismo
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Um plano para a mudança!

Parte 1

Fale para seus alunos

Em algumas das outras experiências de aprendizagem ligadas ao envolvimento
cívico e político que concluímos juntos, exploramos diferentes habilidades e ideias
que podem ser úteis para nos tornarmos ativistas para mudança.

Identificamos questões que afetam suas comunidades e aprendemos sobre redes
específicas e ferramentas de mídia para implementar mudanças positivas. 

Agora, é hora de reunir essas ideias e planejar sua própria campanha de ativismo
do começo ao fim!

Interação da classe

Opcional: apresente uma campanha de ativismo atual e relevante para os jovens e
que esteja alinhada com o contexto regional e local dos participantes. Os sites
Voices of Youth (em inglês, espanhol, francês e árabe) e Global Voices (se for útil,
no site, pesquise por “youth”) podem servir como fontes de inspiração, caso você
esteja na dúvida sobre qual campanha selecionar. Fique à vontade para projetar o
site da campanha em uma tela de projeção conforme a descreve.
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Tarefa

Tarefa

Fale para seus alunos

Crie um artigo descrevendo uma campanha de ativismo que gostaria de realizar em
sua comunidade. Você pode incluir o texto que escreveu em algumas das
experiências de aprendizado anteriores. Por exemplo, você pode incorporar
informações sobre a questão que deseja abordar ou uma explicação sobre por que
um personagem da cultura popular escolhido para sua campanha se alinha aos
seus objetivos de ativismo. Você terá 30 minutos para criar sua campanha. 

Responda às seguintes perguntas: 

1. Qual é a questão que você deseja abordar?

2. Qual comunidade é afetada por essa questão?

3. Como você quer abordar essa questão?

4. Quais plataformas de mídia você usará para aumentar a conscientização sobre
a sua causa? De que maneiras?

5. Existe algum personagem da cultura popular que você gostaria de usar na
campanha? Como?

6. Quem estará em sua rede de apoio?

7. Qual hashtag você criaria para sua campanha?

8. Qual é a linha do tempo de sua campanha?

Fique à vontade para desenvolver suas ideias na Planilha de campanha de ativismo
ou em uma folha de papel à parte.

Atribuição

Passe a planilha de campanha de ativismo para os participantes

Interação da classe

Agora, em duplas, você compartilhará seu artigo de campanha de ativismo.
Converse com seu parceiro sobre os aspectos mais interessantes da campanha!
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Interação da classe

Dê aos participantes 20 minutos para compartilhar suas campanhas em duplas.
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