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Projeto de Formação do OP Guarulhos

Objetivos gerais:

Contribuir para a ampliação da visão dos representantes sobre a 
cidade, vendo-a como uma rede de participação.

Promover uma tomada de consciência crítica sobre a relação dos 
mesmos com o mundo em que vivem. 



Projeto de Formação do OP Guarulhos

Os educadores e auxiliares de educação popular estão envolvidos 
com a realidade dos representantes e atuam como facilitadores no
processo de formação.

Os temas propostos buscam potencializar a atuação estimulando a 
organização social, autonomia e o empoderamento  popular.

Atividades são descentralizadas garantindo a acessibilidade aos 
participantes.

A linguagem e as dinâmicas de grupo foram planejadas 
coletivamente.

Avaliações processuais dialógicas entre as equipes envolvidas 
acontecem periodicamente.



Etapas de construção dos Encontros
formativos

1- As Coordenações da Prefeitura e do Instituto Paulo Freire 
definem as diretrizes para período e apresentam para as 
equipes envolvidas;

2 – Pesquisa e planejamento das atividades;

3 – Simulação da formação, ajustes e fechamento do 
formato; 

4 – Aplicação e avaliação dos primeiros encontros;

5 – Avaliação processual (ação/reflexão/ação).



Auxiliares de Educação Popular: tem perfil próximo das 
lideranças, conhecem as regiões, são o elo de ligação entre a 
Coordenadoria e os representantes, recebem formação 
preparatória para iniciar as atividades, planejam e auxiliam os 
educadores nos encontros formativos.

Educadores: tem experiência em educação popular, participam 
das atividades da Coordenadoria para conhecer as visões dos 
representantes, receberam formação específica para iniciar as 
atividades.

Os demais funcionários da Coordenadoria: planejam e 
avaliam as demais atividades juntamente com os educadores e 
auxiliares de educação popular.  

As equipes refletem periodicamente sobre participação e 
educação popular para aprimorar a ação no Orçamento 
Participativo.



Projeto de Formação do OP Guarulhos

Encontros temáticos: São sugeridos pelo Governo ou 
pelos Fóruns Regionais e ministradas pelos técnicos das 
secretarias em duas fases:
a) concepções e diretrizes das políticas públicas e
b) prestação de contas.

Temas abordados:
Planejamento orçamentário e sua execução;
Emprego e geração de renda;
Habitação e regularização fundiária;
Drenagem;
Política educacional;
Plano Diretor de Abastecimento de Água;
Plano Diretor de Esgoto e
Resíduos sólidos.



Alguns números relativos ao Projeto de formação: 

428 horas de encontros formativos.

341 participantes dos encontros formativos.

97% de avaliação positiva de satisfação imediata dos 
participantes.

320 horas de planejamentos e reflexões participação e 
educação popular.

80 horas de avaliações processuais.

Valores aproximados: fonte relatórios do IPF



Percepções:

Na melhoria da participação durante o processo de 
negociação nas reuniões do Conselho do Orçamento 
Participativo.

No destaque que a participação dos representantes 
do OP obtiveram durante os encontros regionais dos 
conselhos de base territorial.

A realização de ações de articulações entre os 
conselhos de iniciativa dos representantes a como a 
primeira caravana entre os conselhos para conhecer a 
cidade.

O envolvimento dos conselheiros e delegados em 
movimentos, entidades e associações de moradores com 
nova visão de participação popular.



Desafios do Projeto de Formação OP 
Guarulhos

Investir em um sistema de indicadores para o projeto 
de formação.

Contribuir para fomentar a criação do Fórum 
Municipal de Políticas Públicas.

Contribuir para consolidar os Fóruns Regionais do 
OP em um espaço regional de discussão de políticas 
públicas.

Ampliar o número de freqüência nas atividades 
formativas.



FORMAFORMAÇÇÃOÃO

Parceria Instituto Paulo Freire

Temas propostos

Auxiliar educação popular (AEP)

Educadores

Assessoria de participação popular

11ªª FASE 2005FASE 2005
Leitura de mundo -
Participação
Democracia
Políticas Públicas
Orçamento Participativo e
significados
Orçamento Público
Processos Orçamentários

22ºº FASE 2006FASE 2006
Meio ambiente – Ecopedagogia e sustentabilidade – 119 part.
Estatuto da Cidade – Plano Diretor – enc. Sec Des.Urb.
Lei de Uso e Ocupação do Solo – 203 part.
Lei Municipal de Transporte – enc.com Sec Transp. Trânsito
Direitos e Deveres – 182 part.
Políticas Públicas  - aprofundamento – 127 part.
Movimentos Sociais – 126 part.

33ªª FASE 2007FASE 2007
Funcionamento da Prefeitura

História dos Conselhos e sua relação com o OP – 118 part.
Caminhos da Organização Popular  - 107 part.



FORMAFORMAÇÇÃOÃO
CICLO 2007/2009CICLO 2007/2009

Temas propostos

Temas geradores

Encontros Temáticos (Secretarias)

Leitura de Mundo
Participação
Orçamento PúblicoSAÚDE

HABITAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA
EDUCAÇÃO
TRANSPORTE
MOVIMENTOS 
SOCIAIS
SEGURANÇA
TRABALHO
MEIO AMBIENTE
CULTURA  E EDUCAÇÃO

11ªªFASE FASE –– CONCEPCONCEPÇÇÃO / DIRETRIZES                  ÃO / DIRETRIZES                  

OBRAS                                    

PROGUARU 

SAAE

TRANSP. TRÂNSITO

HABITAÇÃO E REG. FUND.

3º PISTA 

POLÍTICAS SOCIAIS

SEC TRABALHO / DES. ECONOMICO

DRENAGEM

22ªªFASE FASE –– PRESTAPRESTAÇÇÃO DE CONTASÃO DE CONTAS

OBRAS

PROGUARU 

SAAE

TRANSPORTE E  TRÂNSITO

HABITAÇÃO 

SÁUDE 
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