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Todo processo de formação inicia com uma boa prepa-

ração de conteúdo, de metodologia, bem como da 

estrutura física. Proporcionar mecanismos que todos os 

participantes sintam-se acolhidos é fundamental para o 

sucesso de todo processo.

Para isso, este Caderno Pedagógico apresenta suges-

tões para acolhida, bem como metodologias para o 

desenvolvimento de cada um dos conteúdos presentes 

no Material do Aluno.

Sendo assim, é fundamental que cada professor e/ou 

ministrante possa tê-lo como subsídio, e desta forma 

propor maneiras de problematizar, interagir e multipli-

car ações cooperativistas concretas.
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Ÿ Demais materiais que julgue necessário utilizar.

Cada título do material do aluno está apresentado aqui, e neles são sugeridas 

de 2 a 3 atividades para que o mediador e/ou professor escolha e a realize. No 

entanto, qualquer outra atividade pode ser inserida, a partir da realidade local, ou 

seja, é perfeitamente exível.

Ÿ Mesas e cadeiras

Todo processo formativo envolve a escolha do local e conhecimento dos 

recursos necessários. Para isso, algumas informações básicas estão disponibiliza-

das neste roteiro, dentre elas, as descritas na sequência disponibilizar: 

Ÿ Crachás

Ÿ Flipchart
Ÿ Pincéis
Ÿ Datashow
Ÿ Som
Ÿ Tela de projeção

Ÿ Canetas 

Ÿ Alimentação

1.PREPARAÇÃO
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Como todo dia de trabalho e de estudos, organizar previamente um crono-

grama torna-se imprescindível para uma adequação de horários, de modo que 

nenhum assunto ou tema seja prejudicado.
Desta forma, este Caderno Pedagógico sugere o seguinte quadro como 

método de organização do dia de Formação:

2. ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

Horário Atividade

Recepção

Acolhida

Dinâmica de
apresentação 

Início dos
trabalhos

Responsável
Recursos

Necessários
Tempo

Previsto

8h - Café da Manhã

10h - Intervalo

12h - Almoço

16h - Intervalo

16h30 Encerramento
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Tempo previsto

Em seguida, solicite que todos eles 

andem pela sala, olhando o que 

seus colegas escreveram, bem 

como compartilhando seus aponta-

mentos. Desta forma, é possível 

elencar coisas muito interessantes 

sobre a turma.

15 a 20 minutos.

Sugestão 01

Dinâmica de apresentação

Título: Vamos nos conhecer?

Materiais necessários:

Ÿ Papel A4

Objetivo
Conhecer mais profundamente as 

pessoas que nos relacionamos nos 

ambientes, bem como comparti-

lhar experiências novas e curiosas 

sobre a própria vida.

Desenvolvimento
Peça a todos os participantes que 

escrevam na folha de papel A4 seu 

próprio nome, e 3 curiosidades a 

seu respeito que possivelmente os 

colegas ainda não saibam, tais 

como: lazer preferido, outras 

ocupações não relacionadas ao 

trabalho, gostos, coisas engraçadas, 

preferências musicais, culinárias, o 

que gosta de fazer quando está de 

folga, enm, o que a imaginação 

permitir, tornando o ambiente bem 

descontraído.

Ÿ Pincéis

Sugestão 02

O mediador inicia a atividade se 

apresentando e passa para outro. 

Por exemplo: “Eu sou Luis, e você, 

quem é?” “Eu sou Aline, e você, 

quem é?” “Eu sou Luana, e você 

quem é?”

Tempo previsto

Desenvolvimento

Título: Eu sou...e você, quem é?

Proponha às pessoas que, além do 

nome, falem um pouco mais: de 

onde estão vindo, o que represen-

tam, o que esperam deste momen-

to. Enm, deixe-os à vontade.

de 15 a 20 minutos.

Formar uma roda, tomando o 

cuidado de vericar se todas as 

pessoas estão sendo vistas pelos 

demais colegas. Combinar com o 

grupo para que lado a roda irá girar.

Dinâmica de apresentação 

Conhecer o grupo e promover a 

interação e a socialização de 

todos(as).

Objetivo

Sugestão 03

Dinâmica de apresentação 

Materiais necessários:
Ÿ Papel A4
Ÿ Caneta ou pincel

Ÿ Som/música

Título: O que eu vejo de você

Ÿ Fita adesiva

Conhecer o grupo e promover a 

interação e a socialização de 

todos(as).

Desenvolvimento
Formar 2 círculos, um do lado de 

dentro, outro para fora, de modo 

que as pessoas do lado de dentro 

quem de costas para os demais. 

Todas as pessoas do lado de dentro 

devem ter uma folha em branco 

grudada nas costas.

Objetivo: 

Assim que o mediador iniciar a 

música, um dos círculos gira para o 

lado direito, o outro para o lado 

esquerdo. 

Tempo previsto
15 a 20 minutos.

Em seguida, é possível inverter os 

círculos (quem está pra dentro, ca 

de fora e vice-versa).

Quando a música parar, a pessoa do 

lado de fora deve escrever na folha 

das costas de quem estiver do lado 

de dentro, apontando um elogio. 

Em seguida, segue-se a música até 

parar novamente. Repita umas 3 

vezes este procedimento.

SUGESTÕES PARA ACOLHIDA
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Ÿ Qual organização você TOMA PARTE?

Peça que eles reitam e apresentem aos demais.

Desenvolvimento: Após a leitura do texto ponto "1. PARTICIPAR É PRA ESTAR JUNTO" 
solicite ao grupo que elabore uma lista de instituições e organizações das quais PARTICIPAM e 
com base no texto, peça que eles dividam em 3 eixos:

Ÿ Qual organização você FAZ PARTE?

Ÿ Qual organização você TEM PARTE?

 Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Ÿ Participação de fato;

Posteriormente, peça a eles que apresentem aos demais. 

Desenvolvimento: Após a leitura do texto ponto "1.1 TIPOS DE PARTICIPAÇÃO", 
solicite ao grupo que elabore um cartaz, citando exemplos dos tipos de participação que o 
conteúdo 1.1 aborda:

Ÿ Participação imposta;

Ÿ  Participação concedida.

Ÿ Participação espontânea;

Ÿ Participação voluntária;

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Ÿ  Participação provocada;

Desenvolvimento: Após a leitura do texto ponto "1.2 GRAUS E NÍVEIS DE 
PARTICIPAÇÃO", peça que se reúnam em grupos (divida-os de acordo com o número de 
participantes) e elaborem uma encenação, jogral ou teatro, demonstrando como seria na 
realidade uma reunião das seguintes maneiras (escolha um tipo para cada grupo):

Ÿ Excesso de participação.

Após alguns minutos de preparação, peça que eles apresentem.

Ÿ Participação manipuladora;
Ÿ Participação desgastante;

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

CAPITULO 1

Momento fundamentação - Participar é para estar junto

Atividade sugerida
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Desenvolvimento: Ainda durante a leitura e o trabalho do ponto "1.2 GRAUS E NÍVEIS DE 
PARTICIPAÇÃO", peça que se reúnam em pequenos grupos (dependendo do número de 
participantes) e reitam sobre:

- Como você observa a forma de gestão oferecida na cooperativa/instituição/organização onde 
você atua?  

Se possível utilize a matriz, apresentada pelos autores no livro, buscando visualizar a sua orga-
nização, em que estágio ela está. Após reetirem, instigue o debate entre eles.

Tempo aproximado: 10 a 15 minutos.

Tempo aproximado: 10 a 15 minutos.

Desenvolvimento: Após  a leitura inicial deste tópico, solicite ao grupo que se reúnam em 
duplas ou trios e reitam sobre as seguintes questões, apresentando o que para eles represen-
ta tais reexões: 

Ÿ  Vivemos numa sociedade democrática?

Ÿ O que é igualdade para você?
Ÿ O que é igualdade para a sua cooperativa?

Ÿ  Há democracia em sua cooperativa?

Desenvolvimento: Após  a reexão sobre as questões acima, solicite que individualmente 
eles descrevam O QUE ACREDITAM SER A MISSÃO DO COOPERATIVISMO 
SOLIDÁRIO EM SEU CONTEXTO.

Depois, junte-os em trios e coletivamente, reescrevam em UM ÚNICO TEXTO, a identica-
ção do que consideram a missão do cooperativismo em seu contexto, tentando contemplar 
todas as ideias, numa única frase. Num terceiro passo, em grupos maiores, faça o mesmo 
exercício. Ao término desta atividade, a turma deverá ter elaborado um único texto, decidindo 
conjuntamente qual a missão do cooperativismo, de forma prática tendo utilizado de recursos 
democráticos e includentes, privilegiando de fato a participação e a democracia para construir 
um conceito.

Tempo aproximado: 30 minutos.

CAPITULO 1

Momento fundamentação -  Democracia, Igualdade e Equidade

Como chegar à participação de fato.

Atividade sugerida
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Ÿ Que igualdade possuímos? 
Ÿ Pode-se  armar que nossa democracia é sólida?

Desenvolvimento:  Sugira que o grupo anote o seguinte link: 
http://memoriasdaditadura.org.br/

Nele será possível visualizar as Memórias da Ditadura, como importantes reexões e leituras. 
Você pode inclusive, sugerir que tragam suas reexões para o próximo encontro, fazendo um 
contraponto aos seguintes questionamentos presentes na Cartilha:

Ÿ Estamos vivendo uma sociedade democrática? 

CLIQUE AQUI
PARA ACESSAR

Em seguida, peça que compartilhem com todos os colegas.

Divida-os em 4 grupos, propondo a cada um deles uma destas questões: 

Desenvolvimento: Análise do desenho

1. A forma os desenho abaixo nos permitem perceber a igualdade social presente? 
2. Você poderia observar a partir dos desenhos e de sua realidade e apresentar aos seus 

colegas o que você entendeu?
3. Como situações semelhantes se repetem em nossa sociedade? O que falta para a 

democracia? 
4. Você consegue compreender qual o seu papel como líder para modicar esta situação?

Tempo aproximado: 20 minutos.



Neste momento, é fundamental que eles compreendam a imagem, bem como entendam o 
que o termo se refere: o que é equidade! Tenha o cuidado para que todos expressem suas 
palavras coletivamente.

Desenvolvimento: Chegamos ao ponto 2.1 EQUIDADE. 

Ÿ Todos tem acesso a educação, mas com que instrumentos para a aplicação do direito esta 
educação é oferecida?

Para realizar o debate sobre o que signica este termo Equidade, faça a leitura e análise coleti-
vamente. Reita primeiramente sobre a Educação. Faça o seguinte questionamento de forma 
oral:  

Ÿ  Que ações podem ser utilizadas para tornar a educação de qualidade acesso universal a 
todos?

Tempo aproximado: 20 minutos.

Ÿ  Todos tem acesso a educação, mas com que instrumentos para a aplicação do direito esta 
educação é oferecida?

Neste momento, é fundamental que eles compreendam a imagem, bem como entendam o 
que o termo se refere: o que é equidade!

Ÿ Que ações podem ser utilizadas para tornar a educação de qualidade acesso universal a 
todos?

Tempo aproximado: 20 minutos.

Para realizar o debate sobre o que signica este termo Equidade, faça a leitura e análise coleti-
vamente. Reita primeiramente sobre a Educação. Faça o seguinte questionamento de forma 
oral:  

Tenha o cuidado para que todos expressem suas palavras coletivamente.
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Ÿ De que forma está manifestada a presença de negros, mulheres, jovens e agricultores 
familiares?

Desenvolvimento: Em mais uma imagem, peça que os participantes avaliem individualmente 
o Perl do Congresso Brasileiro. Em seguida, sugira que reúnam-se em pequenos grupos para 
debater sobre sua percepção e responder às seguintes questões:

Ÿ A baixa presença de negros, mulheres, jovens e agricultores familiares no Congresso 
Nacional manifesta a equidade de participação?

Ÿ Você consegue perceber a igualdade de participação na tomada de decisões políticas no 
Brasil?

Ÿ Onde está a participação social que poderia tornar mais igualitária na estrutura legislativa 
num país com tantas culturas, etnias, e segmentos socioeconômicos?

Tempo aproximado: 20 minutos.

Desenvolvimento: Peça que quem em duplas, e respondam oralmente a seguinte questão: 

Ÿ Diante do atual cenário do cooperativismo, que condições são necessárias para o direito à 
igualdade de fato (equidade) do cooperativismo nas esferas de poder do Estado?

Tempo aproximado: 10 minutos.
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Desenvolvimento: Após um breve debate inicial sobre o tema, proponha em duplas a análise 
da charge a seguir:

- Como o controle social pode contribuir de maneira concreta na prevenção da corrupção?

Em seguida, lance a eles o seguinte questionamento: 

Tempo aproximado: 10 minutos.

CAPITULO 1

Momento fundamentação 
O controle social - o que é isso tem a ver com a participação?
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Desenvolvimento: Apresente aos participantes o quadro onde estão presentes vários exem-
plos de instrumentos para o controle social e seus conceitos. Na sequência, divida-os em peque-
nos grupos e delegue a cada grupo, UM dos instrumentos para que apresentem o que compre-
enderam, e cite exemplos de onde tais instrumentos podem estar presentes, no dia-a-dia.

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

Desenvolvimento: A partir da leitura e compreensão na Cartilha, peça que os participantes, 
em pequenos grupos, utilizem o quadro a seguir para anotar um ou mais exemplos de como 
podem, por meio de um objetivo principal, elencar atividades e possíveis resultados para tal ação 
na cooperativa. Em seguida, apresentam aos demais.

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

Instrumento Conceito

Plebiscito

Iniciativa popular
 de lei

Referendum
(referendo)

Transparência

Audiência pública

Instrumento de democracia direta ou semidireta que torna possível 
à população apresentar projetos de lei.

Manifestação popular por meio do voto

Constitui-se numa forma de consulta popular sobre um assunto de 
grande relevância, na qual o povo manifesta-se sobre uma lei após 
esta estar constituída. Desta forma, o cidadão apenas ratica ou 
rejeita o que lhe é submetido.

Atende a determinação da legislação quanto ao cumprimento da 
transparência nas contas públicas. É disponibilizado via internet.

É uma reunião pública, transparente e de ampla discussão em que se 
vislumbra a comunicação entres os vários setores da sociedade e as 
autoridades públicas. Não objetiva a consensualidade.

Conselho
Cria oportunidades para a participação da sociedade na gestão das 
Políticas Públicas. Podem ser municipais, estaduais ou federais.

Plenária

Ouvidoria

Observatório
Social

Assembleia que tem o objetivo de reunir os seus membros durante um 
determinado tempo para estudar, discutir ou resolver certas questões.

Funciona como uma ponte entre a população e as instituições. É um 
serviço aberto ao cidadão para escutar as reivindicações, as denúncias, as 
sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços 
disponíveis à população.

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e 
apartidário e reunir o maior número possível de entidades 
representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da gestão pública.
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Desenvolvimento: Após realizar o debate sobre as Assembleias, sugira que os participantes 
dividam-se em pequenos grupos (por cooperativa e/ou organização) e façam a análise das 
seguintes questões presentes na Cartilha. Em seguida, peça que cada grupo faça a explanação e 
o diálogo de pelo menos um dos pontos.

1.1 As Assembleias

Ÿ Estamos desenvolvendo políticas permanente de inclusão  nos locais que atuamos?
Ÿ Possuímos indicadores que demonstrem o nosso crescimento qualitativo nos espaços de 

participação dos associados?
Ÿ Determinamos orçamento anual com incentivos para que ações de sensibilização  a partici-

pação nos espaços decisórios da cooperativa aconteçam?
Ÿ  Como estão organizados os programas de educação nanceira para os associados?
Ÿ Proporcionar um sistema de diversicação de produção que permita que a família melhore 

suas condições de renda e realize a participação econômica com a cooperativa, delizando 

sua relação?

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

OBJETIVO ATIVIDADES RESULTADOS

CAPITULO 2

Momento problematização 

Participação, Democracia, Igualdade e Equidade na Cooperativa

Qual seu papel?
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Ÿ Desenvolvemos uma política permanente de educação e formação em economia solidária 

aos associados?

Ÿ  Dialogamos com a sociedade em geral para que ela compreenda as estratégias e importância 

da economia solidária frente ao capitalismo?

1.2 Identidade Coletiva: A Economia Solidária

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

Ÿ  Como oportunizamos mercados, cuja  ênfase seja na economia solidária?

Desenvolvimento: Após realizar o debate sobre a Identidade Coletiva: economia solidária, 
sugira que os participantes dividam-se em pequenos grupos (por cooperativa e/ou organização) 
e façam a análise das seguintes questões presentes na Cartilha.

Ÿ  Estamos organizando políticas de crédito que estimulem as micronanças e microcrédito 

para o desenvolvimento da economia solidária entre os associados?

Em seguida, peça que cada grupo faça a explanação e o diálogo de pelo menos um dos pontos.

Ÿ Como estruturamos as ações e atividades relacionadas à economia solidária junto aos nossos 

associados? Quem ajuda a construir e executar?

1.3 Aumento na participação de mulheres: Gênero

Ÿ Criamos programas de educação nanceira para mulheres e jovens, para auxiliar na gestão da 

propriedade em sintonia com os homens?

Ÿ Estamos desenvolvendo políticas permanentes de inclusão de gênero?

Ÿ Determinamos um orçamento anual com incentivos para que ações de sensibilização aconteçam 

sobre o tema?

Desenvolvimento: Após realizar o debate sobre o Aumento na participação de mulheres: gênero, 
sugira que os participantes dividam-se em pequenos grupos (por cooperativa e/ou organização) e 
façam a análise das seguintes questões presentes na Cartilha. Em seguida, peça que cada grupo faça a 
explanação e o diálogo de pelo menos um dos pontos.

Ÿ Estabelecemos uma meta de crescimento de público feminino?

Ÿ Difundimos e estimulamos linhas de crédito exclusivas para o desenvolvimento de atividades 

voltadas ao gênero?
Ÿ Como tratamos dos instrumentos relacionados ao acesso a mercados que oportunizem a 

comercialização de produtos do trabalho feminino?

Ÿ Proporcionamos um sistema de diversicação de produção que permita que as mesmas possam 

ter sua própria renda?

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.
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Ÿ Nossa cooperativa cria e orienta a adoção de instrumentos que proporcionem acesso aos 

mercados dos produtos do quadro social?

Ÿ Desenvolvemos métodos que possibilitem ao associado participar, apresentando pontos de 

discussão nas reuniões e demonstrando compreensão das ações das cooperativas?

Ÿ Estamos desenvolvendo programas que estimulem o desenvolvimento da identidade 

sociocultural dos lhos de nosso público alvo?

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

1.4 Público associado

Desenvolvimento: Após realizar o debate sobre o Público associado, sugira que os partici-
pantes dividam-se em pequenos grupos (por cooperativa e/ou organização) e façam a análise 
das seguintes questões presentes na Cartilha. Em seguida, peça que cada grupo faça a explana-
ção e o diálogo de pelo menos um dos pontos.

Ÿ Como desenvolvemos ações que estimulem e valorizem a identidade   do público associa-

do?
Ÿ Que estratégias adotamos para garantir a equidade e participação do público alvo de nossa 

cooperativa? 

Ÿ Programas governamentais de inclusão social, como por exemplo PAA e PNAE;
Ÿ Cotas estudantis para negros e/ou indígenas;

Desenvolvimento: Proponha aos presentes que, após a leitura e o debate do quadro abaixo 
(que está presente na Cartilha), apresentem e citem  casos rotineiros que já presenciaram ou 
acompanharam sobre:

Ÿ Campanhas ou programas vinculados às mulheres e relações de gênero;
Ÿ Programas de acessibilidade;

Caso julgue importante fazer esse debate, instigue-os a apresentar oralmente tais casos, 
expondo opiniões e tomadas de decisão.

Ÿ Análises de balanços das cooperativas.

CAPITULO 3

Momento interação

A participação e o controle social aplicado ao cooperativismo - 

A autogestão
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PARA REFLEXÃO...

Ÿ Diante do atual cenário competitivo vivenciado pelas organizações, que ações temos 
feito para a efetivação de processos de inclusão social, política e econômica?

Ÿ Priorizamos suas necessidades e suas demandas? 

 Inclusão: interação solidária

Ÿ Escreva as ações inclusivas já presentes na sua cooperativa: Elas são de fato, concretas?

Ÿ Como está o quadro atual de jovens e mulheres nas cooperativas onde atuamos?Que 
estratégias estão sendo utilizadas para superar este desao? 

Ÿ Escreva como são utilizados os canais de participação em sua cooperativa. Eles são 
efetivos? Tem qualidade? Os sócios sentem-se representados e ouvidos diante dos 
canais existentes?

Público associado

Ÿ Temos real convicção sobre o público associado? conhecemos suas fraquezas e potenci-
alidades? Reita e realize uma análise.

Participação: controle e autogestão

Valorização: relações de gênero, geração e etnia

Dentre todas as diretrizes da Unicafes, vamos debater sobre quatro delas que 
possuem uma relação direta com o que estamos discutindo neste encontro 
“MODELO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL”. Retomem o conteúdo 
que tratamos nestes pontos e respondam: 

Tempo aproximado: 40 minutos.

CAPITULO 4

Momento multiplicação

Estratégias de Multiplicação

Desenvolvimento: Após debater sobre todo conhecimento compartilhado, organizar os 
participantes em duplas ou trios de preferência por cooperativa, (ou como car melhor distribu-
ído) e por ANTECIPAÇÃO do Orientador denição qual das estratégias abaixo será utilizada 

1.1 Construção de um Mapa Conceitual/Mapa Mental

Para a construção e o trabalho com mapa conceitual/mapa mental, utilize os seguintes passos:

- Passo 01: Identicação da ideia e/ou temática a ser debatida;
- Passo 02: Enumerar os principais conceitos atribuídos ao tema;
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- Passo 04: Colocar as palavras-chave e a formação de frases curtas com setas para ligar os 
conceitos enumerados;

Temática: Participação e/ou controle social

Ÿ Colocar as frases conceituais para ligar com os conceitos

- Passo 03: Avaliar e classicar os conceitos por ordem decrescente de importância (ou seja, do 
conceito de maior importância, para o de menor importância, podendo enumerar de 1 até o 
número nal);

Ÿ Conceitos que o grupo entende sobre a participação e/ou controle social: 

Exemplo:

Ÿ Dentre tais conceitos, enumerar o que o grupo compreende como o mais importante, para 
o menos importante, na cooperativa.

- Passo 05: Identicar as ligações entre os diferentes conceitos que constituem o mapa.

Ÿ Identicar porque existem diferentes conceitos.

- Como podemos adotar estratégias que nos levem a uma efetiva autogestão cooperativa ?

A partir de tal instrumento (que já foi desenvolvido em sala), sugere-se que esta atividade seja 
feita na cooperativa, envolvendo líderes, conselheiros e colaboradores, de modo que traga os 
elementos mais próximos à realidade vivenciada.

1.2 Indicador do  nível de participação na organização coletiva

A partir dela apontar algumas diretrizes de como: 

- De que modo estamos tratando da inclusão de jovens e mulheres para qualicar a participação 
cooperativa?
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Informação
Informação/reação

Consulta
Facultativa

Consulta
Obrigatória
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Cogestão Autogestão

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

....
. . . .

. . . . . .
. . .

. .
.

..
.. . . . . . . ..

. . . . .
...

.......

. . . . . .
.
.

.. . . . . . . . . . . .

Informação
Consulta

Facultativa

Consulta
Obrigatória

Elaboração/
Recomendação Cogestão Delegação Autogestão

Associados em geral

Jovens e Mulheres
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Além disso, é importante que o maior número de pessoas possíveis compartilhem em 
suas páginas sociais. Desta forma, amplia-se a divulgação, já que se trata de um instrumento de 
fácil acesso a todos.

Caso a cooperativa já possua um horário na rádio local, é possível criar uma programação 
vinculada às diversas temáticas tratadas durante a formação.

Este instrumento constitui-se num importante elemento para uma aproximação como 
cooperado. Pode ser entregue durante as formações, no ambiente interno da cooperativa, nas 
feiras, nos eventos,entre outros.

1.3 Uso de mídia social

Neste espaço, é importante divulgar todas as ações da cooperativa (eventos, patrocínios, 
presenças, cursos, palestras, entre outros).

Todas as fotos devem ser cotidianamente cuidadas, com notícias recentes e acompanha-
das de um breve resumo sobre a ação.

1.3.2 Folder informativo

Também, é neste espaço que se podem criar mecanismos de interação com os associados, 
por meio de informativos sobre produtos e serviços oferecidos, avisos sobre formações que 
ocorrerão aos diversos públicos.

Além disso, sugere-se criar entrevistas com cooperados que tem uma participação muito 
efetiva, criando um diálogo sobre os benefícios de estar associado, entre outros vários assuntos-
Desta forma, criam-se laços e se fortalecem as relações, já que há um espaço de protagonista aos 
cooperados.

 

Seu conteúdo deve ter linguagem simples visualmente interessante, trazendo informa-
ções relevantes sobre ser associado, benefícios da cooperativa, seus produtos e serviços, ou 
demais assuntos que forem considerados relevantes, dependendo da região.

1.3.1 Rádio

1.3.3 Páginas na internet
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CAPITULO 5

Momento internalização

Estratégias de Multiplicação

Diante destes apontamentos, escolha um dos objetos descritos na MULTIPLICAÇÃO:

Utilize esta ferramenta que aponta o nível de participação na organização onde 
você atua. É fundamental que as respostas e as análises sejam o mais próximas à 
realidade possível. Só assim, a reexão e as alternativas de superação acontecerão.

REFLITA COLETIVAMENTE COM A ORGANIZAÇÃO E TRAGA TAIS 
RESULTADOS NO PRÓXIMO ENCONTRO.

A utilização das mídias já presentes em seu ambiente: rádio, jornais, informati-
vos podem e devem ser usados como uma importante ferramenta para:

- Divulgação das ações da cooperativa;
- Compartilhamento das ações;
- Aproximação com os associados;
- Abordagem de assuntos de interesse coletivo;
- Ações de responsabilidade social/com a comunidade.

1.2 Indicador do nível de participação na organização coletiva: 

1.3 Uso de mídia social

Você pode:

- Organizar debates; 

Traga seus resultados e sua ideia para mostrar ao grupo!

Utilize-as! 
Atualmente, as mídias estão fortemente presentes, e divulgar é uma maneira muito interessante 

de mostrar o que está acontecendo, bem como “ouvir” as necessidades de quem faz parte da coope-
rativa. 

- Convidar associados para participar;

- Informar sobre dados da cooperativa, seus produtos e serviços; 
- Compartilhar publicamente pelas páginas de internet;

Enm, use a criatividade. 
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Esperamos que este Caderno Pedagógico tenha sido um importante instrumento de 
trabalho para tais momentos de formação, subsidiando ferramentas fundamentais e estratégicas 
para a aplicação nas cooperativas em questão.

Sendo assim, utilize-o sempre que julgar necessário, inclusive propondo que seja inserido 
em outros momentos de capacitação, cujo conteúdo e público seja adequado.

CONSIDERAÇÕES
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Faça a sua parte, multiplique ações de gestão 

e governança na sua cooperativa.

União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária
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