
Há uma conversa na sala que apenas essas pessoas neste 
momento podem ter. Encontre-a.

 - Adrienne Maree Brown

““ Dez dicas para facilitadores 

Qualquer pessoa pode ser um facilitador . Sua função é garantir que a 
conversa seja: aberta e autêntica, inclusiva e imaginativa, agradável e divertida, 
intencional e empoderadora… 
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Estipule um prazo para sua conversa e estruture-a adequadamente. Seu 
grupo tem tempo para uma conversa de...2

Preperar...

15 minutos 30 minutos 60 minutos

Divida em grupos 
menores de quatro 

a cinco pessoas para 
dar espaço suficiente 
para que todos sejam 
ouvidos; concentre-se 
nas etapas 1, 2 e 5.  

Expanda seu grupo, 
etapas 1 a 5

Tente incluir um 
exercício de 

imaginação criativa 

Encontre um espaço seguro e confortável para a conversa. Preferencialmente, um 
espaço neutro, que ajudará as pessoas a pensar além de seu sistema educacional e 
estruturas atuais. Sentar-se em círculo ajuda as pessoas a se conectarem uns com os 
outros.
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Se você estiver facilitando uma Big Education Conversation, estas 
dicas são para você! 

Certifique-se de compartilhar o Guia para conversa com todos os 
participantes da conversa e leia o Guia de facilitação detalhado para 
obter mais ajuda. Boa sorte!

Veja todos os recursos para apoiar sua Big Education Conversation em  
www.bigeducationconversation.org/resources

Estudantes   Pais   Educadores

Líderes comunitários Líderes de sistema
E qualquer outra pessoa!

http://www.bigeducationconversation.org/resources


Concorde com as normas de participação em grupo. Por exemplo, cada 
pessoa tem dois minutos para compartilhar e todos têm a oportunidade de 
compartilhar. Se alguém não quiser compartilhar, está tudo bem também. 
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Estabeleça respeito e incentive a participação. Crie um espaço 
onde todos os participantes possam compartilhar suas perspectivas 
e se sentir respeitados por seus pontos de vista. Certifique-se de que 
as conversas sejam facilitadas de forma ética, incluindo a proteção à 
confidencialidade.

Deixe espaço para pausas e/ou silêncio. Isso pode ser útil 
quando há tensão, mas esses espaços também convidam à 
reflexão e apoiam participantes mais quietos a compartilhar suas 
perspectivas. 

shhh

8 Use convenções ou linguagem relevantes para ajudar os participantes a 
entender o contexto da discussão e se sentirem confortáveis.  

9 Tente ser divertido e se divertir! 
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Obrigado por participar
Não se esqueça de adicionar sua conversa ao mapa! 

Seja claro sobre os objetivos da conversa e como as informações serão 
usadas além da conversa. A Big Education Conversation é um espaço para:
• refletir as próprias crenças sobre o propósito da educação e ouvir as 

opiniões dos outros 
• reimaginar a educação, identificando pequenos passos que você dará a nível 

individual ou coletivo para mudar a educação para melhor
• adicionar sua voz a uma conversa global sobre o propósito da educação
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Lembre-se de reservar um pouco de tempo no final para falar sobre seus 
próximos passos. Um objetivo da Big Education Conversation é iniciar o diálogo 
sobre educação que pode ajudar a informar e inspirar ação.

Inicie…

em www.bigeducationconversation.org

@BigEdConvo

@BigEdConvo

@bigeducationconversation           

http://www.bigeducationconversation.org



