
MOINHO - Proposta Final
I Festival de Inovação Social de Juiz de Fora



CENÁRIO E PROPOSIÇÕES

A partir do contato do Moinho com a Manifesta, a respeito do I Festival de Inovação Social de Juiz de Fora, criamos uma 
proposta que consideramos ideal: uma Jornada de Desenvolvimento de Jovens, para ser realizada com os alunos de 8º e 9º ano 
de 2 Escolas Municipais da Zona Norte, com objetivo de envolver e empoderar esses jovens na criação de soluções para 
desafios relacionados à saúde e educação.

Entendendo melhor os objetivos do projeto, desenvolvemos um caminho pedagógico que acreditamos ser ideal para, de fato, 
alcançar o engajamento dos alunos e desenvolver uma jornada que os coloquem como protagonistas do processo.

Considerando que, na maioria dos ambientes educacionais, não somos estimulados a aprender a ter autonomia e compreensão 
de nossos sentimentos e necessidades, bem como não somos preparados para identificar nossos desafios e mapear possíveis 
recursos e talentos para solucionar nossas questões, chegamos na seguinte conclusão:

Um caminho realmente inovador e que proporcione possibilidades de impacto com os projetos, pede uma condução onde o 
aluno tenha um ambiente de aprendizado e desenvolvimento que trabalhe a autonomia socioemocional aliada à habilidade de 
solucionar desafios. E, para isso, reconhecemos e valorizamos a necessidade de dedicação, conhecimento e habilidades para 
se realizar esse projeto. 

E, por fim, para que o projeto seja bem executado e traga benefícios a todos os envolvidos, é essencial o alinhamento entre 
Manifesta, Moinho e as Escolas Municipais para checagem da viabilidade do cronograma e formatos sugeridos nessa proposta. 
O que pode gerar alterações na execução e orçamento (principalmente referente à logística).



A Manifesta é um coletivo de pessoas especializadas em potencializar relações 

humanas. Acreditamos na transformação e no poder que é desencadeado ao conectar 

pessoas com a sua essência cooperativa e compassiva. Propomos encontros onde os 

indivíduos são estimulados, através de atividades em grupo, a transformar seu 

relacionamento consigo mesmo, com o outro e com a vida.

Confiamos no potencial abundante das relações humanas e nas possibilidades de 

criarmos redes sistêmicas de apoio mútuo. Assim, buscamos acelerar a construção de 

uma Cultura de Cooperação, com relações menos violentas, mais cooperativas e com 

pessoas mais conscientes do seu potencial individual e coletivo.

QUEM SOMOS
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A PROPOSTA

JORNADA DE DESENVOLVIMENTO DE JOVENS

Visão: Projetos inovadores de educação e saúde que possam ser desenvolvidos e 
executados pelos próprios alunos como protagonistas de todo processo, envolvendo 
toda a comunidade escolar.

Duração: Jornada de 3 meses, de Agosto a Outubro de 2022.

Formato: Presencial



OBJETIVOS

Geral

Envolvimento e empoderamento dos jovens para a busca de informação qualificada e criação 
de soluções para desafios de educação e saúde.

Específicos

1. Integração dos alunos por meio de vivências lúdicas e coletivas.

2. Sensibilização e mobilização dos alunos para envolvimento no projeto.

3. Apropriação de ferramentas e conteúdos para auxiliar na criação dos projetos.

4. Criação, desenvolvimento, execução e análise dos resultados dos projetos.



O FORMATO
- 15 alunos por escola, totalizando 30 alunos no projeto.

- 2 grupos de trabalho, sendo 1 grupo por escola (um para saúde e outro para educação).

- 2 reuniões de alinhamento entre Manifesta - Moinho - Escolas (início e final do projeto).

- 1 visita presencial em cada escola (no início) para apresentação da proposta para os alunos.

- 2 encontros presenciais por mês com os alunos de cada escola, totalizando 6  encontros por escola, e 
12 encontros realizados pela Manifesta.

Sugestão de Execução: 1 vez a cada 15 dias,, durante 2 horas do horário curricular. 
*possibilidade de ser necessário, em alguma etapa, mais algum encontro com os alunos.

- Manutenção do contato com os alunos: semanalmente com cada grupo de trabalho, para monitoramento e 
desenvolvimento da jornada.

Sugestão de Execução:  1 vez por semana apoio ao desenvolvimento do projeto, com mentorias, pílulas 
de conteúdo e exercícios. Através de grupos de whatsapp e/ou demais plataformas de interação.

- Facilitação das apresentações no Festival, junto ao Moinho.



BENEFÍCIOS ESPERADOS

Tomada de consciência da coexistência de diferentes necessidades, de modo a 
inspirar um comportamento cada vez mais empático e coletivo

Incitar a autonomia de cada aluno na capacidade socioemocional

Incitar a autonomia de cada aluno na capacidade de mobilizar recursos e realizar 
projetos

Desenvolvimento de habilidades intra e interpessoais que cuidem de si mesmo e 
do outro

Desenvolvimento de auto estima, senso de pertencimento e propósito

Empoderamento dos alunos com informação, ferramentas e metodologias
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METODOLOGIAS

ART OF HOSTING:
Conjunto de metodologias colaborativas para liderança participativa e empoderamento pessoal, que se utiliza de 
práticas de diálogo, facilitação e processos co-criativos de aprendizagem. A abordagem reúne os métodos mais 
poderosos para criar conversas abertas e significativas que levem ao comprometimento coletivo e bons resultados.

PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO:
Conjunto de abordagens para criação de ambientes de confiança e cooperação, estimulando o potencial individual, 
interpessoal e coletivo dos participantes. Para criar um ambiente perfeito de participação e engajamento, utiliza-se 
de um processo lúdico e produtivo denominado "7 Passos da Cooperação", desenvolvido pelo Mestre em Jogos 
Cooperativos Fábio Otuzi Brotto.

JOGO OASIS
O Jogo Oasis é uma ferramenta de apoio à mobilização cidadã para a realização de sonhos coletivos. Composto por 
jogadores e comunidades, o jogo considera uma definição ampla de comunidade que envolve diversos atores, como 
moradores, ONGs, governo local, lideranças e empresas.



METODOLOGIAS

JOGOS COOPERATIVOS
Atividades que estimulam o desenvolvimento pessoal e coletivo, através do fomento de valores de cooperação e 
consciência social. Desafios dinâmicos que só podem ser concluídos com a participação de todos, gerando 
reflexões sobre a forma como jogamos e a forma como vivemos em grupo.

WORD CAFÉ E OPEN SPACE
Metodologias de diálogo e construção coletiva onde os participantes se dividem em grupos e a partir de um tema 
central e trazem seus conhecimentos sobre o assunto. O processo é organizado de forma que as pessoas participem 
de diversos grupos de conversas, circulando ideias e tornando visível a inteligência e sabedoria do coletivo.

FLUXONOMIA 4D
Combinação de Estudos de Futuro com Novas Economias (Criativa, Compartilhada, Colaborativa e Multimoedas) 
para atender as necessidades do mercado e da sociedade do século XXI. Analisa processos, recursos disponíveis, 
conhecimentos e stakeholders com uma visão em quatro dimensões: cultural, ambiental, social e financeira.  
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PROPOSTA 
PEDAGÓGICA



A proposta pedagógica do projeto conta com um processo participativo, dinâmico e inclusivo através 
de mobilização comunitária e encontros facilitados pela Manifesta.

Partindo do aluno como centro do aprendizado, conseguimos incluí-los no processo de identificação e 
solução de problemas, trazendo a aplicação para sua realidade. Nossa proposta pedagógica vem com 
princípios e metodologias que proporcionam aos alunos um ambiente de aprendizado onde se sentem 

parte e protagonistas do seu caminho. 

Através de seis etapas (ora com todos juntos, ora com grupos específicos), guiaremos uma jornada de 
aprendizagem e autonomia sociomecional a partir do contexto de cada aluno; desenvolvimento de 
ferramentas e habilidades inter e intra pessoais; e identificação de desafios e soluções assertivas e 

criativas para suas próprias demandas (dentro das temáticas de educação e saúde). 



 Princípios Pedagógicos

✓ FAZER JUNTO: inclusão e envolvimento de cada indivíduo, tendo o objetivo de sensibilizar 
para a auto responsabilidade com as melhorias necessárias.

✓ ALUNO COMO PROTAGONISTA: o aluno como centro do aprendizado, sendo o elemento 
central do processo de identificação de necessidades, desafios e soluções para as questões 
reais identificadas.

✓ NÃO-VIOLÊNCIA: processos de sensibilização, empoderamento e proposição realizados 
com os alunos pautados em princípios da Comunicação Não-Violenta.

✓ APRENDIZAGEM PROPOSITIVA: processo de criação de projetos/soluções a partir de uma 
jornada de aprendizagem que conecta e aproxima os alunos com questões reais do seu dia a 
dia como base para se criar soluções com os recursos e talentos que dispõem.

✓ APRENDIZAGEM COOPERATIVA: uso da convivência e da inteligência coletiva como 
plataforma de aprendizagem para desenvolver habilidades que nos auxiliem a ser e fazer 
juntos.



Etapas do Programa
FASE 1: MOBILIZAÇÃO
- Desenvolvimento de um plano de comunicação para cada escola, junto ao Moinho
- Mobilização da comunidade escolar
- Início dos primeiros contatos com alunos participantes do projeto

FASE 2: RECONHECIMENTO DOS TEMAS E EQUIPES DE PROJETOS
- Reconhecimento dos alunos em relação aos temas de saúde e educação
- Integração das equipes formadas para cada tema
- Identificação dos desafios relacionados aos temas
- Estímulo à autonomia na busca de conhecimento
- Mapeamento de habilidades necessárias e direcionamento dos talentos já existentes

FASE 3: CONSTRUÇÃO DE PROJETOS E MAPEAMENTO DE RECURSOS
- Compilado de conteúdos trazidos pelos alunos
- Escolha dos desafios mais quentes
- Co-construção das soluções comuns
- Desenho dos projetos
- Identificação dos recursos existentes e necessários para a execução de cada projeto

FASE 4: EXECUÇÃO DOS PROJETOS EM CAMPO
- Preparação dos alunos para a intervenção
- Execução da intervenção
- Análise do processo e dos resultados da intervenção

FASE 5 : PREPARAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
- Preparação dos alunos para o dia de apresentação dos projetos
- Criação da proposta de apresentação de cada grupo
- Integração final antes da apresentação



Etapas do Programa
FASE 6 : APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS NO 1 FESTIVAL DE INOVAÇÃO SOCIAL

Identificamos a necessidade de entregar uma proposta de apresentação bem conectada com o programa e o projeto, 
para acompanhar os alunos até o fim e conduzir um momento significativo para todos os demais presentes. 
Sendo assim a Manifesta criou uma sugestão de formato para o grande dia, onde poderemos guiar e executar as 
sugestões trazidas, bem como as programações já idealizadas pelo Moinho, junto a um anfitrião da casa.

Duração : 2 horas

Abertura Manifesta 
Explicação do projeto executado com os alunos e base pedagógica
Apresentação de resultados quantitativos e qualitativos
Espaço de fala para 2 a 3 alunos participantes

Open Space de apresentação dos projetos 
Metodologia de espaços abertos para apresentações e diálogos. De forma guiada pela Manifesta, as equipes dos 
projetos se reúnem em estações pelo espaço, enquanto os convidados do Festival percorrem esses espaços livremente 
para conhecer os projetos e conversar com os alunos.

Encerramento 
Momento de exposição da colheita realizada nos espaços abertos dos projetos
Finalização integrativa guiada pela Manifesta



*O conteúdo de cada encontro está diretamente relacionado à fase na qual está inserido.
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ENTREGAS

✓ Relatório por etapa;

✓ 1 Projeto para educação, criado e executado pelos alunos 

✓ 1 Projeto para saúde, criado e executado pelos alunos

✓ Mediação personalizada da apresentação dos projetos no dia do Festival

✓ Relatório Final com análise de impacto do projeto a partir de indicadores 



INDICADORES

✓ Número de alunos por escola

✓ Percepção individual dos alunos sobre o desenvolvimento de habilidades relacionais

✓ Formulário de necessidades e sentimentos dos alunos antes e depois do projeto

✓ Índice de satisfação dos alunos com a jornada

✓ Indicadores individuais de cada projeto criado pelos alunos



EQUIPE MANIFESTA

- Beatriz Galil é graduada em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduada em Pedagogia da Cooperação e 
Metodologias Colaborativas. Atua há 7 anos como facilitadora de processos grupais alternativos para viver 
coletivamente, em empresas e comunidades. Com experiência em desenvolvimento de habilidades relacionais e 
mobilização comunitária. Artista local com um olhar para expressão autêntica, autonomia e liberdade.

Marcos Pereira é pós-graduado em Pedagogia da Cooperação pelo Projeto Cooperação e a UNIbr, graduado 

como Bacharel Interdisciplinar em Ciências Humanas. Co-fundador da Manifesta, atua há mais de 10 anos como 

facilitador sênior de metodologias e práticas participativas, tendo vasta experiência em desenvolvimento de 

equipes e comunidades, culturas organizacionais colaborativas, mobilização e engajamento, gamificação de 

processos, programas de aprendizagem relacional e soluções criativas de problemas. 

- Carolina Ayupe Ortega é graduada em Direito e pós-graduada em Mediação de Conflitos e Arbitragem. 
Especialista em Mediação Familiar de Conflitos de forma Emancipadora e Responsável. Mediadora extrajudicial e 
facilitadora de círculos restaurativos, atua em processos colaborativos de organizações sociais, escolas, 
empresas e comunidades. Co-fundadora do projeto Manifesta que atua no desenvolvimento de relações humanas 
há mais de 10 anos. 



(32) 99905-9983
Beatriz Galil


