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O Em Movimento completa em 2018 cinco anos de existência. Desde 2013, 
quando a ideia de articular o campo das juventudes de forma mais 
transversal e potente surgiu no Instituto Arapyaú, estamos caminhando e 
aprendendo a  colaborar em rede. 

Somos uma aliança de organizações que atua para fomentar e 
potencializar o trabalho com as juventudes, atuando principalmente em 
cinco frentes: construção de inteligência coletiva; ampliação do radar das 
organizações; mapeamento das organizações que trabalham com jovens 
no Brasil; mobilização de diferentes juventudes para que possam se 
conectar entre si e com as oportunidades disponíveis e sustentabilidade 
das organizações. Atualmente fazem parte do núcleo gestor do Em 
Movimento: Instituto Arapyaú, Fundação Arymax, Ashoka, Instituto Elos e 
Impact Hub.

Em 2016 e 2017 demos importantes passos que ajudaram a definir o que 
somos hoje. Foram muitas as realizações: fizemos um grande festival que 
reuniu as diferentes juventudes em um espaço de articulação e co-criação 
potente. Fizemos 13 happy hours dos mais diversos temas engajando 
jovens de diversas regiões e interesses; estruturamos melhor a governança 
dessa rede e como ela pode envolver mais pessoas nos processos 
decisórios; nos articulamos com diferentes formas de ser jovem e com 
outras formas de organização.
Sistematizar o que fizemos e poder divulgar é uma forma de prestar 
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Sistematizar o que fizemos e poder divulgar é uma forma de prestar contas para o campo das juventudes e de mostrar a potência de uma 
articulação como a que se propõe o Em Movimento, inspirando outras ações como essa em diferentes causas. Fazer em rede e colaborar 
é uma forma de facilitar caminhos, pautando uma agenda de futuro para o campo das juventudes e nos aproximando da nossa missão 
de garantir que todas as juventudes encontrem caminhos na construção do melhor mundo. 

Para entender o Em Movimento, nada melhor do que o depoimento dos participantes da rede:

“A Fundação Arymax 
participa e apoia o Em 
Movimento por entender que 
esta iniciativa tem demonstrado 
uma enorme capacidade de 
conhecer, reconhecer e fomentar o 
ecossistema das juventudes engajadas e 
atuantes deste Brasil. Atuar de forma 
horizontal, não hierarquizada e 
envolvendo todos os atores do campo tem 
sido um grande e valioso desafio e 
aprendizado para nós!”

Ruth Goldberg - Arymax

"Ganhamos com o Em 
Movimento em troca 
de experiências, 
debates e reflexões 
com outras pessoas 
que também trabalham 
com o público jovem. Com 
isso conseguimos melhorar a 
nossa prática. Além disso, conhecemos outra 
rede de jovens que não estavam na nosso 
radar, conseguindo por meio dessa iniciativa 
a conexão com financiadores e jovens que 
trabalham com jovens, dentro de um espaço 
de reflexão conjunta. Isso é revolucionário, 
para podermos pensar além e crescermos 
em conjunto."

Rodrigo Alonso - Fundador do 
Instituto Elos



II - EQUIPE EM MOVIMENTO

2016



Institucionalmente, o Em Movimento quer dialogar e criar espaços e oportunidades 
para todas as juventudes. No plural, o termo nos faz avançar para além daquelas que, 
historicamente, estão em nossos espaços de influência. 
Ou seja, para além das juventudes já convertidas para a responsabilidade ética de 

construir o melhor mundo para todas e todos, o Em Movimento assume que deseja 
dialogar com as mais diversas juventudes presentes na cidade. E isso inclui 
aquelas que não necessariamente enxergam valor na ação social.

Quando a experiência com o Coletivo de Comunicação Em Movimento começou, 
em novembro de 2016, o que havia como expectativa era a formação de um 

grupo de trabalho jovem que, ao se observar as descrições iniciais das atividades, 
estava muito mais próximo de uma equipe executiva de secretariado do que 

propriamente um núcleo de comunicação, como acabou se transformando com o 
passar do tempo. 

Montamos um processo seletivo que selecionou três mulheres para o Coletivo que surgia.  Após 
o processo que selecionou e formou a equipe de trabalho do Coletivo de Comunicação Em 
Movimento, o que se pôde observar foi uma mudança não apenas no formato de trabalho com o 
Coletivo, mais na essência da proposta, ou seja, para além de uma adaptação da ideia inicial de 
trabalho com o grupo, o que se fez foi uma transformação de sua funcionalidade, o que levou o 
grupo a cumprir uma nova função e a fazer entregas diferentes.
Essa transição de grupo executor para núcleo de criação e articulação, especialmente no diálogo 

com as iniciativas lideradas por jovens, deu ao Coletivo de Comunicação um outro espaço e papel, 
que será detalhado abaixo, exigindo também dele, dos seus componentes, habilidades e 

competências que precisaram ser desbloqueadas durante a jornada.

Projeto - Criação do Coletivo de
 Comunicação - Metodologia
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Mentoria 
A princípio, a figura do mentor também ocuparia um espaço de 
coordenador do trabalho desenvolvido pelo coletivo, quase um gestor 
de cotidianos, além de uma representatividade deste grupo dentro 
dos espaços de decisão institucional do Em Movimento, a Roda 
Gestante, ou seja, o Mentor funcionaria também como uma espécie 
de representação institucional do Coletivo.
Com o passar do tempo, tanto por conta das convicções pedagógicas 
e da visão de mundo, quanto pelo ambiente e a própria dinâmica de 
estrutura que o projeto foi pedindo, o mentor foi  se ocupando de 
construir ambientes de trabalho que gerassem ideias de impacto, 
além de agir como um potencializador de talentos, habilidades e 
articulador de campo para o coletivo: um trabalho focado única e 
exclusivamente no fortalecimento interno de suas práticas e 
processos.
Na prática, o mentor abdicou dessa representação complementar 
justamente por compreender que, mesmo em formação dentro do 
Em Movimento, o coletivo era uma voz para si mesmo, tendo 
autonomia e responsabilidade criativa sobre as suas ações e projetos, 
obviamente, sempre com seu respaldo técnico e operacional.
Apesar de parecer uma ideia já batida, a autonomia como elemento 
fundante de um processo como este é algo que merece atenção e 
cuidado. É comum que as juventudes sejam estimuladas a realizarem 
o seu potencial criativo no mundo, desde que se atenham a não 
confrontar estruturas já estabelecidas ou modificar processos já 
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construídos, geralmente por adultos. Dentro da experiência relatada, o 
movimento foi totalmente o oposto.
De maneira prática, o Mentor cumpre o papel de provocador, de alguém que, 
a partir das necessidades que eram trazidas pelo grupo nos encontros 
semanais ia costurando internamente experiências e conteúdos que 
ajudassem o grupo a compor repertório.  Para além das obrigações legais 
que este papel pede, geralmente de cunho administrativo, foi feita a 
construção de um movimento em que os jovens foram as representações 
de si mesmos.
O Mentor funciona como uma espécie de formador de quem responderia 
pela operação, não sendo ele o realizador da tarefa, ou representante do 
grupo, mas alguém que atua nos bastidores oferecendo formação e 
suporte ao jovem em questão. Pode parecer simples, mas não é. Não ter 
um mentor que protagonize um grupo realizando seu potencial é, 
justamente, a manutenção da crença essencial do Em Movimento de que 
são as juventudes, a partir dos processos de erro e acerto, das trocas com 
o diferente, que constroem soluções adequadas para si mesmas e aos seus 
ambientes.

Portanto, o que se compreende aqui como papel do mentor do Coletivo Em 
Movimento é:

 Facilitador de processos que aproximem o grupo da realização do seu 
potencial criador;

 Costurador de parcerias que agreguem novos conteúdos ao repertório 
coletivo do grupo;

 Estimulador crítico para a emergência de ideias, ações e projetos que 
façam o Em Movimento cumprir sua missão institucional;

 Sistematizador dos processos formativos do Coletivo de Comunicação, 
a partir de um olhar de estratégia mais macro;



FO desafio de construir um trabalho em ambiente em construção 
do Em Movimento enquanto rede e seu propósito no mundo, se 
manifesta, especialmente, neste primeiro período, seja pela 
ausência de referências históricas para um trabalho como o que 
nascia, seja pela necessidade de construir linguagem, objetivo e 
estratégias, tudo ao mesmo tempo. 

Neste sentido, foi importante toda a diversidade garantida e já 
citada neste documento, pois os três jovens trouxeram repertórios 
e experiências de vida complementares que ajudaram o Coletivo, 
enquanto grupo de trabalho, a construir atividades, ações, 
discursos e uma maneira de interação e advocacy junto ao Em 
Movimento, institucionalmente falando, que garantiu que essa 
identidade aqui citada considerasse, de fato, as várias juventudes 
da cidade e do país. 

Importante ressaltar que toda a concepção do que hoje é o coletivo 
se concentra neste período histórico, fruto direto e único das 
interações estimuladas e espontâneas dos jovens que compunham 
na época o coletivo de comunicação.

Com a troca de uma das integrantes e a chegada de uma nova 
pessoa ao coletivo, dessa vez um homem, com outras habilidades 
e potenciais de entrega, nota-se historicamente um novo ciclo de 
trabalho sendo iniciado.
Passada a fase de construção e solidificação da identidade, o 
Coletivo de Comunicação tornou-se a equipe do Em Movimento, 
agora com espaço e atribuições mais aclaradas dentro do todo 
institucional, voltando a sua energia de criação e realização para o 
que nomeamos como Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos e 
Ações. 
Projetos e ações essas, basicamente, que visavam não apenas 
apresentar o Em Movimento para fora de suas esferas de influência 
tradicionais, como especialmente, construir relacionamento com 
coletivos, redes e outras formas de organização de juventudes, 
especialmente dentro e a partir das periferias da cidade, onde não 
nos fazíamos presentes. É deste ciclo, composto por Lucas Alves, 
Amanda Letícia Valêncio e Camila Ribeiro, a ideação de diversos 
projetos do Em Movimento.

FASE 1 - Construção 
e desenvolvimento 

de identidade

FASE 2 - Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Projetos e Ações e 

consolidação no papel



“Fazer parte do Em Movimento foi uma das melhores coisas que me 
aconteceu, me desenvolvi profissionalmente, aprendi muito e conheci 
pessoas e causas maravilhosas que irei levar para o resto da vida.  Todo 
jovem deveria ter acesso a esse tipo de oportunidade .

Camila Ribeiro

Trabalhar no Em Movimento foi uma experiência muito curiosa. Tive a 
oportunidade de participar da equipe mais diversa com a qual já convivi e, com 
isso, descobri universos que antes não tinha contato. Isso foi muito 
extremamente enriquecedor pra mim e fico muito feliz de ter feito parte desse 
grupo.

Passei por um processo de evolução profissional também muito relevante 
durante um ano graças aos mentores,
pessoas extremamente qualificadas, carinhosas e que souberam me orientar da 
melhor forma possível durante esse período. Que viagem gratificante foi essa!

Lucas Alves



Como a experiência com o Coletivo Em Movimento como secretariado 
executivo se mostrou diferente do esperado, em 2017 surgiu a 
necessidade, cada vez mais latente, da criação de uma secretaria executiva 
propriamente dita que fosse capaz de dar vazão aos objetivos da rede de 
forma mais planejada e que pudesse apoiar na gestão da equipe Em 
Movimento.  

Com isso, conseguimos organizar a governança do Em Movimento, que 
antes era dividida entre as cinco organizações, sobrecarregando-as, e 
colocando investimento em tempo no desenvolvimento dessa rede tão 
potente. A secretaria executiva é responsável por promover a comunicação 
e a interação entre as organizações do núcleo 
gestor e do campo, elaborar e executar 
projetos e planos de trabalho, além 
de representar institucionalmente 
o Em Movimento nas diferentes 
esferas de representação.

Secretaria Executiva 

Em 2017 surgiu a 
necessidade, cada vez mais 
latente, da criação de uma 
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O Festival Em Movimento ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2017 no Impact Hub 
Pinheiros, em São Paulo, e proporcionou um encontro entre coletivos, 
organizações sociais e outros movimentos que atuam com as juventudes. Seu 
objetivo era conectar jovens e organizações que desejam a transformação do 
mundo através da ação das juventudes.

O evento durou um dia e impactou cerca de 220 pessoas de diversas regiões da 
cidade. Para participar,  os jovens e as organizações precisavam apenas 

preencher um formulário online e comparecer no dia do evento. Foram mais de 
300 inscrições, além da presença de membros e organizações da Roda Gestante, 

nosso núcleo gestor.. 

Quem organizou o Festival foi a Equipe de Comunicação Em Movimento, que articulou e 
facilitou a realização do evento em apenas 15 dias. O evento foi pensado como um dos 

únicos produtos que seria capaz de contemplar e colocar em contato jovens de todos os perfis 
traçados pela Rede: Atuante (está conectado, engajado), Curioso (buscando um primeiro 
contato), Em Exploração (experimentando possibilidades), Buscando Impulso (tem seus 
objetivos e está procurando apoio para suas ideias) e Fora do Radar.

COMO FOI 

O Festival Em Movimento teve início às 8h30 da manhã com o credenciamento dos jovens, 
das organizações, um espaço de coffee e acolhimento. Após uma pausa para a abertura,os 
jovens foram divididos em diversos grupos, cada um focado em participar de uma das 
quatro rodas de conversas. Depois disso, puderam participar de uma das dez oficinas que 

ocorriam nas salas do Impact Hub Pinheiros. 

Após o almoço, também fornecido pela Rede, na segunda etapa do evento, ocorreu uma 
apresentação sobre o que é e qual a atuação do Em Movimento, e em seguida, os 220 jovens 
foram divididos em 34 grupos para a realização de debates, roda de conversas e oficinas. O 
evento terminou às 18h30 com o shoe da MC Sofia e do MC Gugu, e um bate-papo de troca de 
experiências sobre tudo o que tinha acontecido durante o festival. 

Festival Em Movimento: 
um dia, 220 jovens e o sonho de mudar o mundo. 

220 jovens 
foram divididos em 

34 grupos para 
a realização de debates, 

roda de conversas e 
oficinas



O Happy Hour nasceu com o objetivo de fazer contatos e mobilizar jovens para 
o Festival Em movimento. O evento conta com a participação de dois debate-
dores para falar sobre os temas relacionados às juventudes. Sua proposta é 
fornecer ao jovem um ambiente de conversa, conhecimento e reflexão profunda 

a respeito de sua realidade, mas também um local de descontração, perfeito 
para fazer novas amizades, curtir um som e conhecer iniciativas a respeito dos 

temas conversados. 

Dentro dos perfis mapeados pelo Em Movimento, o foco principal destes eventos são 
os jovens que se enquadram como Em Exploração, Buscando Impulso e  Atuante. O 

ponto comum entre estes perfis é que todos já possuem familiaridade com a temática 
das juventudes e trazem para os eventos insumos que geram debates mais aprofundados.

O que dá sentido à realização dos encontros é a transformação. Os temas de todos os Happy 
Hours realizados foram exemplificados através da pergunta “É possível…?”. Assim, o debate 
girava em torno de responder esse questionamento através do contato horizontal entre os 
jovens participantes, os debatedores convidados e a Equipe Em Movimento. 

Após a realização do Festival, ocorreu a primeira mudança estrutural: o Happy Hour se tornou 
o local onde os integrantes da equipe do Em Movimento teriam a possibilidade de ter um 
contato direto com as juventudes, e assim, adquirir mais capilaridade nos territórios. Neste 
modelo foram realizados 13 eventos em 2017, impactando cerca de 400 pessoas. 

Durante a realização dos eventos foram estabelecidas diversas parcerias, entre elas com as 
organizações Atados, Projeto Mais Rap, Casa de Cultura de São Bernardo, Bancada Ativista, A 
Batata Precisa de Você, Slam Resistência, Coletivo 302, Vila do Teatro, Espaço PIPA, Fermata, 
Coletivo Novo Paraíso, Coletivo Valsa Pra Lua e  Esquadrilha Marginália. III - PRODUTOS CRIADOS PELA 

EQUIPE EM MOVIMENTO

13 eventos 
em 2017, impactando 

cerca de 
400 pessoas 

Happy Hour: 
informação e diversão se unem em debates que 
procuram criar possibilidades para as juventudes
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O Happy Hour tem como proposta oferecer um espaço de debate a respeito de temas importantes para as juventudes de forma a causar reflexões e soluções 
para os mais variados tipos de dificuldades que os jovens brasileiros, principalmente os de baixa renda, enfrentam para garantir seu desenvolvimento social. 

Um dos principais aspectos do HH, é promover um ambiente de horizontalidade, ou seja, a Equipe Em Movimento, os convidados e os jovens têm o mesmo 
direito e espaço de fala e expressão. Isso ocorre para que as juventudes não se sintam inibidas a falar e a participar, visto que são o ponto focal de todas as 
ações realizadas pelo Em Movimento. 

O primeiro passo é definir o tema do evento. Assim que escolhido, é agendada uma roda de conversa aberta para a juventude com outros jovens que são refe-
rências na área e podem auxiliar no aprofundamento dos debates. A escolha do local tem como objetivo garantir a capilaridade das ações em diversos territó-
rios, além de colocar em contato espaço e temática que dialogam entre si e promover uma experiência mais qualificada aos jovens participantes. Por fim, são 
convidadas bandas e artistas para fazerem uma intervenção ao fim do Happy Hour, para que depois de discutidos as questões mais preocupantes para as 
juventudes, o evento forneça um ambiente de descontração e oportunidade de troca entre os participantes.

Formato



É possível transformar 
sua carreira? 
Roda de conversa realizada no 

Impact Hub Pinheiros, em São 
Paulo, a respeito de mudanças na 

carreira de jovens já inseridos no 
mercado de trabalho. O evento ocorreu 

no dia 3 de fevereiro de 2017 e teve como convi-
dados Kayam Mendes e Bruna Monteiro, além da 
participação da Banda Palha Seca

É possível transformar sua bolha?
Roda de Conversa realizada no Impact Hub 
Pinheiros, em São Paulo, a respeito de 
como dialogar com pessoas próximas 
com questões políticas diferentes das 
suas e causar transformações de ambos 
os lados. O evento ocorreu no dia 3 de 
março de 2017 e teve como convidados 
Tony Marlon, Neemat Eid e Pedro Paiva, e 
finalizado com o show da Banda Carranca 
Records. 

É possível existir mais de 
uma verdade?

Roda de conversa realizada na Praça 
do Campo Limpo sobre as diferentes 

verdades que existem no mundo e como elas 
se distanciam ou se aproximam com realidades 
sociais diferentes. O evento ocorreu no dia 20 de 
abril de 2017 e teve como convidados Fernandinho 
BeatBox e Hugo Dias. Na ocasião o evento foi 
finalizado com show do palestrante e músico 
BeatBox,  Vini Flow e Projeto Mais Rap. Este Happy 
Hour contou com a parceria do Projeto Mais Rap, 
ATCR e Espaço CITA.

É possível transformar a realidade?
Roda de conversa realizada no Atados a 
respeito de transformações possíveis de se 
fazer na sua realidade social. O evento 
ocorreu no dia 17 de março de 2017 e teve 
como convidado Marcela Siqueira, e música 

do Dj Ric.

Evento realizados



É possível transformar como vemos
o trabalho?
Roda de conversa realizada no Impact Hub 
São Paulo a respeito de diferentes 
ambientes de trabalho e qual a 
percepção dos jovens sobre cada 
um. O evento ocorreu no dia 26 de 
maio de 2017 e teve como convi-
dados Catarina Pereira e Ricardo 
Chapola com apoio da Aporé. 

É possível conviver com as diferenças 
de pensamentos?
Roda de conversa realizada no Largo da Batata, em 

Pinheiros, São Paulo, a respeito de como lidar com 
os diferentes pontos de vista - sejam pessoais, políti-

cos ou profissionais. O evento ocorreu no dia 28 de 
setembro de 2017 e contou com Del Chaves e Tatiana 

Vasconcellos na mesa de debate. O Happy Hour foi finaliza-
do com o Slam Resistência e contou com o apoio de A 
Batata Precisa de Você e da Bancada Ativista.

É possível transformar seus 
caminhos?
Roda de conversa realizada na Casa de Cultu-
ra de São Bernardo do Campo a respeito de 

como transformar a realidade imposta aos 
jovens e buscar alternativas para seu próprio 

desenvolvimento social. O evento ocorreu no dia 
26 de junho de 2017 e teve como convidados o 
B.A.D e o DJ da banda Racionais Mc’s, KL Jay. O 
evento foi finalizado com o show da banda Dimen-
são.



É possível viver de cultura?
Roda de conversa realizada na Vila do Teatro, em 
Santos, no litoral paulista, sobre como ter 
atividades culturais ou ligadas a cultura 
como sua ocupação profissional em um 
momento em que o tema e a pasta é 
desvalorizado pela sociedade e pelos 
governantes. O evento ocorreu no dia 15 
de setembro de 2017 e teve como convi-
dadas Mariana Pereira e Sandy Andrade, 
além do apoio do Coletivo 302 e da Vila do 
Teatro. 

É possível criarmos um 
coletivo?
Roda de conversa realizada no 

Balcão Cultural de Cubatão, na 
Grande São Paulo, a respeito de 

como criar coletivos, ou seja, um 
grupo de pessoas que queiram trabalhar 

ou falar sobre determinados assuntos de 
forma independente. O evento ocorreu no dia 13 de 
outubro de 2017 e contou com a participação de 
André Luiz e Mariana Nunes. Além disso, o evento foi 
finalizado com show de Guilherme Welliks do 
Ideologia Metal e teve apoio do Coletivo 302, Coletivo 
Novo Paraíso, Coletivo Valsa Pra Lua e Esquadrilha 
Marginália.

É possível transformar a política?
Roda de conversa realizada no Impact Hub 

Pinheiros, em São  Paulo, a respeito de como as 
juventudes podem agir para realizar 
transformações políticas no seu bairro, 
município, estado, ou mesmo no Brasil. O 
evento ocorreu no dia 25 de outubro de 2017 e 

teve como convidadas Mariana Belmont e 
Carlota, com música de Vinicius Antunes e apoio 

da Bancada Ativista.



É possível transformar a escola 
pública?
Roda de conversa realizada em Paraisópolis, 
comunidade na zona sul de São Paulo, a respeito 
do que pode ser feito para ocorrerem transformações 
no Ensino Público paulista e brasileiro. O evento ocorreu 
no dia 27 de outubro de 2017 e teve como convidados Glória 
Maria e Léo Nunes, além da participação da banda Made in Favela. 
O Happy Hour contou com o apoio do Espaço PIPA e da Escola de 
Notícias. 

É possível cuidar de si e do mundo
Roda de conversa realizada no Impact Hub Pinheiros, em São Paulo, 
com o objetivo de consolidar os temas anteriores e promover um 

ambiente de descontração para os jovens e a equipe 
do Em Movimento. O evento de fechamento 

ocorreu no dia 18 de dezembro de 2017 e 
teve como convidados Emi e Mila, além da 

música do Matheus Batista. O Happy 
Hour contou com o apoio da Fermata e 
da Marlene Ferreira, que fez 
massagens durante o evento.

É possível ter independência musical?
Roda de conversa realizada em Sorocaba a respeito de 
como produzir músicas de forma independente, ou seja, 
sem o financiamento de nenhuma gravadora ou grande 
produtora. O evento foi realizado no dia 7 de novembro de 
2017 e teve como convidados Paula Cavalciuk e Peu 
Ribeiro, além de contar, também, com um pocket show de 
Cavalciuk. O evento contou com o apoio do Espaço TXAI 
Ateliê Cultural.



Novos Rumos
Hoje, este evento ocorre conectado ao Lab. Os produtos 
que saem dos Labs serão lançados através do Happy Hour, 
com o objetivo de aprofundar o debate do tema escolhido 
pela a Equipe Em Movimento, os convidados e as juventu-
des. Além disso, um novo ponto focal deste modelo é ter a 
participação de representantes da mídia, desde coletivos 
de comunicações que atuam em seus territórios até 
mesmo representantes da mídia tradicional.

O Happy Hour, porém, ainda mantém 
atributos importantes dos formatos 
anteriores, tais como ser temático, 
ter um contato próximo e “físico” 
com as juventudes, entrar em 
diferentes territórios e adquirir 
capilaridade para futuras inicia-
tivas e conexões. 

Metodologia Lab

Lab temático com 
atores chaves/ 
Influenciadores 
do tema proposto

Produção de 
conteúdo de 
diversos formatos 
para influência no 
campo

Happy Hour 
sempre temáticos 
feitos em parceria 
com agentes 
locais e agente de 
mídia

 Os produtos que 
saem dos Labs serão 
lançados através do 
Happy Hour

O novo ponto focal deste 
modelo é ter a 
participação de 
representantes da mídia, 
desde coletivos de 
comunicações que atuam 
em seus territórios até 
mesmo representantes da 
mídia tradicional.



O Lab é um processo criativo de pesquisa, reflexão, produção e distribuição de 
conteúdo e conhecimento organizado acerca de um tema relevante para 
jovens e o campo social das juventudes na cidade de São Paulo. 

Sua proposta nasce com o objetivo de promover um espaço de reflexão com o 
campo da juventude de diversas áreas e a Equipe Em Movimento. Diferentemen-

te do Happy Hour, que tem como função principal promover o contato direto com 
as juventudes, o Lab consiste em uma conversa entre referências de uma área 

escolhida e a Equipe para aprofundar o debate de questões pertinentes à juventude 
brasileira e assim nortear as ações do Em Movimento. Além disso, o evento também 

visa trazer insumos para as organizações da Roda Gestante e promover a realização 
de um produto que sistematize as informações e soluções encontradas durante as 

etapas do Lab para informar as juventudes brasileiras.

DE FORA PARA DENTRO
A proposta do Lab surge a partir de temas relevantes às juventudes que devem ser aprofunda-
dos com cuidado e seriedade. Assim, os assuntos a serem debatidos não nascem apenas de 
uma conversa entre a Equipe Em Movimento, mas de dados e problemas identificados no 
campo da juventude. . 

OBJETIVO
O objetivo do Lab é entender qual o impacto do tema mapeado na vida das juventudes brasi-
leiras e como o Em Movimento, a Roda Gestante e as organizações do campo da juventude 
podem atuar para criar ou promover soluções para os problemas debatidos durante os Labs. 

O objetivo do Lab é 
entender qual o 

impacto do tema 
mapeado na vida das 
juventudes 
brasileiras 

LAB: 
destrinchando temas caros à juventude e 
transformando-os em conteúdo de referência



Para atingir o objetivo, os jovens especialistas no tema nortearão a discussão a ser realizada em um dia e devem apontar quais os principais 
aspectos a serem destacados de acordo com cada assunto escolhido. O ponto principal do Lab consiste em aprofundar temas e debates com 
todos os atores do campo da juventude, como os jovens e as organizações. 

Para a realização de um Lab, o primeiro passo consiste em identificar uma questão sobre as juventudes que devido ao momento político ou social 
deve ser debatida com maior urgência e cuidado. Assim, identificado o recorte a ser feito, serão convidados jovens referências no tema para reali-
zarem uma consultoria para a Rede de forma a debater e responder as questões relacionadas ao tema. Este debate tem como objetivo a investiga-
ção do assunto escolhido e o levantamento de hipóteses que possam justificar o problema ou mesmo apontar soluções. 

O segundo momento consiste em levar as questões debatidas e as soluções encontradas para uma conversa com a Roda Gestante. Neste 
momento, o objetivo é identificar junto com a Roda quais estruturas e processos contribuem para que aquele problema se aprofunde ou não tenha 
perspectivas de melhora ou resolução. Esta devolutiva ocorre para que as organizações do campo da juventude não reproduzam erros ou hábitos 
que contribuem para problemas estruturais da juventude brasileira, como por exemplo a falta de pessoas negras dentro das organizações (tema 
tratado em um dos Labs), o que fortalece o racismo estrutural. 

Realizadas as discussões, o terceiro momento é o de co-criação. Nesta etapa o principal objetivo é sistematizar as ideias e soluções criadas 
durante o Lab. Esta etapa visa criar um produto para as juventudes com o objetivo de disseminar o conhecimento adquirido nas etapa anteriores. 

Metodologia



III - PRODUTOS CRIADOS PELA 
EQUIPE EM MOVIMENTO

Poetas Em Movimento
O Lab Poetas Em Movimento tinha como objetivo falar e 
debater a respeito da liberdade de pensamento dos artis-
tas. Para isso, no dia 25 de junho de 2017, no Impact Hub 
Pinheiros, em São Paulo, foram convidados diversos jovens 
da cidade de São Paulo para cumprir em uma só tarde todas as 
etapas propostas para um Lab: mapeamento de tema, aprofunda-
mento e co-criação. 

Nesta edição o desafio era construir coletivamente um poema a 
respeito do que é ter liberdade em uma grande cidade como São 
Paulo. Para isso, a Equipe Em Movimento contou com o apoio do 
Slam da Resistência e poetas e poetisas independentes. A 
roda de conversa foi guiada pelas seguintes pergun-
tas: 1)Para você qual é o limite entre liberdade 
de pensamento e tolerância das atitudes e 
pensamentos do outro? 2) De que forma 
você argumenta: batendo para lacrar 
ou na moralzinha? E por quê? 3) Você 
acredita que as ideias e expressões 
artísticas da juventude estão 
sendo abafadas? Se sim, por que e 
por quem?

Das respostas e dos pontos deba-
tidos, o poema “Liberdade Em 
Movimento” foi criado como produ-
to a ser veiculado nas mídias para o 
campo da juventude. 

Labs realizados
Liberdade Em Movimento
A violência sempre se adapta
É preciso ter respeito, todo mundo é poeta
A mãe, a filha, a avó, a neta
Tem direito a liberdade de expressão
Sem censura, falta de respeito e muito menos repressão
Basta ouvir o que carrega no peito
O limite da minha liberdade é a liberdade do outro
A sociedade é a lei
O governo tem que ser o povo
Será que tem limite
Toda essa voz que fala e ninguém escuta?
Será que tem limite?
Todo sistema que cala e só gera labuta?
Ninguém é dono da verdade
Tem muita expressão para pouco ouvido
Muita brisa para pouca internet
Enquanto isso a violência se adapta e co ciclo também
Reprimir não dá voz
A resistência se mantém
E nós vamos além 
E não quando lhe convém
Na moralzinha a gente chega 
Na bola de meia sem ideia pelega
Para construir palavras que são como pontes
Ideias nos ligam feito horizontes
Para que todo peito aberto seja chave para revolução
Traga palavras que abracem o seu irmão
O irmã, o lacre é daora
Mas te sugiro
Olha nos olhos
Estenda a mão
Juntas vamos mais longe
Reside em nós a nossa salvação

Participaram do Lab e 
desta produção Alexandre 
Miguel Ribeiro, Amanda 
Letícia, Camila Ribeiro, 
Charles de Jesus, Igor 
Soares Pacheco, Lucas 
Alves, Ricardo Magalhães 
e Tony Marlon

o desafio era 
construir 

coletivamente um 
poema a respeito do 
que é ter liberdade 

em uma grande 
cidade como São 

Paulo.



Juventude Negra
O Lab Juventude Negra teve como intuito 
debater a falta de representatividade negra 
dentro das instituições do terceiro setor. A 
Equipe observou que apesar de os negros 
ocuparem espaços - ainda que poucos - dificilmente 
chegam a cargos de chefia dentro das organizações. 
Para isso, no dia 21 de Novembro de 2017 o Em 
Movimento se reuniu com Blue e Dani, da InfoPreta, Helena 
Cristina, do Juntos, Beatriz, da Produção Preta, Rose Martins, da 
Escola de Notícias, e com Antonio Bernardo, do AfroMack para 
discutir a representatividade negra em cargos de responsabilidade.

Na ocasião, os jovens puderam falar sobre os principais desafios 
enfrentados pelos negros para alcançar oportunidades de trabalho 
não direcionadas a eles nas organizações, debater sobre quais 
delas tinham maior representatividade e trocar informações sobre 
oportunidades, editais e outras iniciativas de fomento para o campo 
da juventude. 

Após o debate, a Equipe enumerou diversos pontos que foram 
levados à Roda Gestante como devolutiva às organizações:

Falta de representatividade de raça e classe dentro das equipes 
executivas das organizações grandes e/ou do centro 
Ofertas de trabalho no setor social não chegam na ponta
Dificuldade de entendimento da população sobre as burocracias 
dos editais 
Falta de consulta e escuta efetiva das necessidades do campo 
dessa juventude 
Falta de oportunidades remuneradas de co-criação de projetos 

III - PRODUTOS CRIADOS PELA 
EQUIPE EM MOVIMENTO

Labs realizados Participaram do Lab 
Amanda Letícia, Camila 
Ribeiro, Lucas Alves, Blue e 
Dany da Infopreta, Helena 
Cristina da Juntos.com.vc, 
Beatriz da Produção Preta, 
Rose Martins Escola de 
Notícias e Antonio do 
Afromack.



Deste Lab foram descritos as 
principais falhas e acertos do site, 
e assim mapeados os seguintes 
pontos:

  Linguagem democrática
 Divulgação da plataforma offline
 Faltam oportunidades fora do horário 
comercial.
 Falta de divulgação
 O texto deve ser mais objetivo
 A plataforma deve ser mais acessível 
 Falta a justificativa da existência do Em Movimento
 Sua missão, visão e seus valores
 As oportunidades oferecidas na plataforma deveriam chegar no jovem 
através do email, SMS ou Whatsapp (como no site de empregos)
 Explicar como o Em Movimento funciona
 Divulgação mais direta através das redes sociais 
 Oportunidades divulgadas de acordo com as regiões do Brasil
 Explicação sobre o que o Em Movimento faz na prática

Deste evento surgiu a nova plataforma do Em Movimento, cumprindo a 
última etapa do Lab, que é a co-criação de um produto para as juventudes. 
Este site é o que está no ar até a publicação deste relatório. 

Seu evento de lançamento ocorreu no dia 6 de outubro de 2018 e teve 
como convidados todos aqueles que participaram do processo de 
construção do site, desde os programadores até a Equipe Em Movimento e 
a Roda Gestante. 

O Lab Em Transformação apresentou uma proposta um pouco diferente 
das convencionais: entender com o campo da juventude quais foram os 
erros e os acertos da plataforma online do Em Movimento e o que pode ser 
feito para que as oportunidades de formação divulgadas pelo site possam 
chegar ao jovem com maior facilidade e clareza. 

O encontro aconteceu no Impact Hub Pinheiros, em São Paulo, no dia 27 de 
Junho de 2017 e contou com a presença de quatro jovens consultoras: 
Bruna, Helena, Thaís e Laís. 
A todas foram realizadas três perguntas: 1) Qual a maior dificuldade para se 
entrar em um curso ou oficina de um projeto? 2) O que você acha que é o 
Em Movimento depois de ver nossa plataforma? 3) Mostramos todos os 
perfis de jovens (Atuante, Curioso, Em Exploração, Buscando Impulso e 
Fora do Radar) e perguntamos: Algum destes perfis te representa? Por fim, 
as participantes tiveram a oportunidade de navegar na plataforma e dar um 
feedback geral sobre a experiência. 

Além disso, o Lab também contou com a presença das instituições que 
fazem parte da Roda Gigante para que pudessem indicar possíveis 
melhorias na plataforma sob a ótica das organizações do terceiro setor, 
que promovem iniciativas para a juventude. Destas, estavam 
representadas as instituições Noetá, A Taba, Impact Hub, Engajamundo, 
Atados, Arapyaú e Fundação Arymax. A todos foram realizadas as seguinte 
perguntas: 1) Qual a maior dificuldade/desafio para entregar as 
oportunidades para os jovens? 2) Vocês acham que a
 plataforma tem alguma utilidade prática para vocês? 

Por fim os convidados, assim como as jovens, puderam navegar pelo site e 
dar um feedback sobre a sua experiência.

Transformação

O Lab Em Transformação 
apresentou uma proposta 
um pouco diferente das 
convencionais: entender 
com o campo da juventude 
quais foram os erros e os 
acertos da plataforma 
online do Em Movimento

Labs realizados



OBJETIVO

Mapear características, anseios 
e desafios que estas iniciativas encon-
tram ao buscar transformar jovens em atores na sociedade.

NOVA PLATAFORMA

Em outubro de 2017, foi lançada uma nova versão da plataforma do Em 
Movimento. Foi realizado um processo de redesenhar o site para tornar as 
oportunidades de formação mais acessíveis para os usuários. 

Durante o desenvolvimento do novo site, o Coletivo de Comunicação Em 
Movimento realizou dois Labs Em Movimento, cada um para ouvir um grupo 
de jovens e também de organizações da área social para entender quais 
eram suas principais demandas em relação ao acesso a oportunidades. A 
participação desses atores foi fundamental para o processo e gerou inteli-
gência para auxiliar nessa construção.

Também, foi atualizada a sessão de Quem Somos com um texto atualizado 
sobre a atuação do 

A plataforma Em Movimento foi criada em 2016 por um grupo de organiza-
ções interessadas em potencializar os caminhos de desenvolvimento e enga-
jamento de jovens. 

A conexão entre as organizações nasceu de uma vontade de unir forças para 
apoiar programas e organizações existentes, ampliando o impacto e o acesso 
de jovens a caminhos de transformação.

PROJETO INICIAL
A plataforma surgiu de um mapeamento realizado a partir da coleta de respos-
tas a um questionário online no período de fevereiro a abril de 2016. Depois da 
definição do escopo do projeto e características buscadas, identificamos mais 
de 200 instituições,
das quais 79 responderam. A partir destas entidades, foram mapeadas 139 
ofertas para o
jovem. O mapeamento completo está disponível na aba “Mapa” do site.

Na página inicial do site, é possível utilizar uma ferramenta de busca criada 
para jovens que tenham interesse em se conectar com essas oportunidades. 
A pesquisa é feita por meio de uma seleção de acordo com o perfil do usuário: 
Curioso; Em exploração; Buscando impulso e Atuante.

PÚBLICO

Ofertas (projetos, programas, iniciativas) direcionadas a jovens e que tenham 
como objetivo desenvolver o espírito transformador destes jovens.

oportunidades 
de formação mais 
acessíveis

 para os usuários. 

PLATAFORMA EM MOVIMENTO: 
mapeamento de oportunidades para 
os jovens



O Workshop Trocas Em Movimento foi uma iniciativa do Coletivo de Comunica-
ção com a proposta de oferecer formações técnicas de jovens para jovens. Ao 

total foram dois workshops realizados em 2017 e que tiveram como perfil nortea-
dor os grupos “Em exploração” (experimentando possibilidades) e “Curioso” (bus-

cando um primeiro contato).

COMO FOI 

O primeiro workshop aconteceu no mês de julho e teve como proposta a “Produção alternati-
va de vídeos”. Quem aplicou a oficina foi Taz Assunção, ator e coordenador do Coletivo Ocupa, 
em São Paulo. O local foi o Impact Hub Pinheiros, em São Paulo. A atividade teve duração de 
três horas.

A segunda oficina foi a de “Escrita criativa para autoexpressão”, realizada no mês de agosto 
no espaço da Atados, em São Paulo. O workshop foi aplicado pela jornalista Camilla Cristini. 
A atividade teve duração de três horas.

IMPACTO
 

No total, 15 jovens foram impactados pelos workshops. O projeto foi descontinuado no final 
de 2017 para que a equipe pudesse priorizar novas iniciativas próprias.

O Workshop Trocas Em 
Movimento foi uma 

iniciativa do Coletivo de 
Comunicação com a 
proposta de oferecer 

formações técnicas 
de jovens para jovens.

TROCAS EM MOVIMENTO: 
Workshops ensinam habilidades práticas 
na área de comunicação



A Entrevista Em Movimento foi um projeto que consistia na apresentação de uma entrevista via 
Live no Facebook com profissionais que pudessem compartilhar conteúdos e técnicas de 
formação pertinentes aos jovens, especialmente as que têm correlação com o terceiro setor, 
como redação de editais e divulgação de oportunidades. A seleção dos entrevistados foi 
baseada na busca do coletivo por pessoas influentes de organizações próximas ao Em 
Movimento. O principal perfil a quem essa iniciativa foi destinada era o “Buscando Impulso”.

COMO FOI
No total, foram quatro entrevistas realizadas no segundo semestre de 2017.

AS CONVIDADAS DA ENTREVISTA EM MOVIMENTO FORAM: 
Marina Frota, diretora de relacionamento da Atados, que contou como o voluntariado pode 
trazer benefícios para os jovens.
 As integrantes do próprio Coletivo de Comunicação Em Movimento, que explicaram sobre 

como utilizar a plataforma do Em Movimento para descobrir novas oportunidades de 
formação na área social.
A diretora do LabHacker, Evelyn Gomes, que contou sobre como hackear a linguagem dos 
editais para que eles se tornem mais acessíveis.
 A comunicadora da juntos.com.vc, Helena Cristina, que explicou como a plataforma de 
financiamento coletivo pode auxiliar quem precisa captar dinheiro para aplicar no próprio 
projeto.

RESULTADOS E ENCERRAMENTO
As entrevistas tiveram cerca de 1.300 visualizações na página de Facebook do Em Movimento. 
O projeto foi descontinuado no final de 2017 em virtude da priorização de novas iniciativas da 
equipe do Em Movimento.

Uma entrevista via Live no 
Facebook com profissionais 
que pudessem compartilhar 
conteúdos e técnicas de 
formação pertinentes aos 

jovens, especialmente as que 
têm correlação com o 

terceiro setor.

ENTREVISTA EM MOVIMENTO: 
informações preciosas paras as 
juventudes disseminadas via Facebook.

A Entrevista Em Movimento foi um projeto que consistia na apresentação de uma entrevista via 
Live no Facebook com profissionais que pudessem compartilhar conteúdos e técnicas de 
formação pertinentes aos jovens, especialmente as que têm correlação com o terceiro setor, 
como redação de editais e divulgação de oportunidades. A seleção dos entrevistados foi 
baseada na busca do coletivo por pessoas influentes de organizações próximas ao Em 
Movimento. O principal perfil a quem essa iniciativa foi destinada era o “Buscando Impulso”.

COMO FOI
No total, foram quatro entrevistas realizadas no segundo semestre de 2017.



Os Rolês Em Movimento foram uma iniciativa do Coletivo de Comunicação 
para que nós pudéssemos nos aproximar de organizações do campo que 
fizessem trabalhos com juventudes e fortalecer possíveis parcerias, apresen-
tando o trabalho do Em Movimento. 

As organizações eram selecionadas pela própria equipe de acordo com a sua 
proximidade e vontade de fazer parte do Em Movimento. Ao todo, o Coletivo organi-

zou seis visitas nas seguintes organizações:  Projeto Arrastão, Fundação Circo 
Escola, Fundação Tide Setubal, Projeto Casulo, Énois e SenseLab.

COMO FOI 

Os rolês consistiram em visitas presenciais de integrantes do Coletivo de Comunicação a essas 
organizações onde a equipe fazia uma apresentação formal do histórico e trabalho do Em 
Movimento e a organização fazia o mesmo.

Também buscamos cadastrar essas entidades na plataforma do Em Movimento para que as 
oportunidades delas fossem oferecidas e divulgadas para os jovens da nossa rede.

DESTAQUE
O maior destaque dos rolês foi a visita ao Projeto Arrastão, que manifestou interesse em 
participar da Roda Gigante do Em Movimento. A equipe facilitou a aproximação e, posterior-

mente, eles foram convidados para a imersão da Roda Gigante do Em Movimento.

ENCERRAMENTO
O projeto foi descontinuado no final de 2017 com a chegada de Mariana Resegue, Secretária 
Executiva do Em Movimento, que assumiu o papel de relacionamento institucional com organi-
zações do campo.

Nos Aproximar de 
organizações do campo 
que fizessem trabalhos 

com juventudes e 
fortalecer possíveis 

parcerias

ROLÊS EM MOVIMENTO: 
ampliando nossa rede de contatos 
através de trocas presenciais



Boletim Especial

No dia 2 de junho de 2017 foi 
enviado aos membros da Roda 
Gestante um infográfico sobre 
como funcionou o processo seletivo 
para a vaga de bolsista.  Na ocasião, 
Lucas Alves de Souza se tornou parte 
da Equipe Em Movimento. 

De 01 a 31 de maio de 2017

O boletim do dia 5 de junho de 2017 discutiu os 
principais pontos do processo seletivo abordado na newsletter 
anterior e deu atualizações sobre o planejamento da plataforma, do Happy 
Hour e do Workshop Trocas Em Movimento. 

Também ocorreu a primeira chamada de colunistas para o Blog do Em 
Movimento, no qual a exigência era que fosse gestor de alguma das 
organizações da Rede.

De 15 de junho a 15 de Agosto de 2017

Em 15 de agosto de 2017 o boletim passou a ser enviado a cada dois 
meses. Nesta edição, o mês de julho falava sobre o Happy Hour organizado 
no Largo da Batata, em Pinheiros, na Grande São Paulo, com o tema É 
possível conviver com as diferenças de pensamento?. Falou também sobre 
o lançamento do vídeo-poema Liberdades Em Movimento, produto do Lab 
de Poesia Em Movimento.

O mês de agosto contava sobre a Campanha Juventude Indígena, uma 
visita na aldeia Tekoa Itakupe, sobre o workshop Trocas Em Movimento, a 
estreia da live Entrevista Em Movimento, e atualizações sobre a realização 
da plataforma.

O Boletim de Ações do Em Movimento foi criado com o intuito de 
comunicar as organizações da Roda Gestante a respeito das atividades 
promovidas pela Equipe. Em formato de newsletter, a comunicação da 
equipe formulava um texto e uma arte que descreviam quais as demandas 
e compromissos entre os participantes da rede. Com início em abril de 
2017, o boletim foi finalizado em dezembro do mesmo ano, devido à 
reestruturação dos produtos da Rede. 

Metodologia: 
Por email, a equipe de comunicação do Em Movimento enviava, sem 
periodicidade definida, quais foram as principais atividades desenvolvidas 
em determinado período.

O Boletim de Ações do 
Em Movimento foi criado 

com o intuito de 
comunicar as 

organizações da Roda 
Gestante a respeito das 
atividades promovidas 

pela Equipe.

BOLETINS: uma ponte informativa 
entre a Roda Gigante e a Equipe 
Em Movimento

BOLETINS DISPARADOS
De 15 a 30 de Abril

O primeiro boletim foi disparado no dia 2 de maio de 2017 para os membros 
da Roda Gestante e da Equipe Em Movimento. Seu conteúdo trazia uma 
visão geral do que foi feito pela comunicação: visitas às escolas para 
divulgação do Happy Hour e prospectar parcerias, entrevista com o 
movimento Choice, distribuição do material gráfico para divulgação, 
realização do primeiro Happy Hour territorial no Campo Limpo, atualização 
das redes, planejamento do processo seletivo, cronograma para o mês de 
maio e planejamento da plataforma e do mês de maio.

Além disso, ocorreu a primeira chamada de colunistas para o Blog do Em 
Movimento, no qual a exigência era que fosse gestor de alguma das 
organizações da Rede.

De 15 de agosto a 5 de setembro

Disparado no dia 5 de setembro de 2017, o boletim trouxe atualizações 
sobre os Happy Hours e a plataforma do Em Movimento. No mês de agosto, 
contou sobre a realização no HH com tema É possível transformar a 
política?, e apresentou as primeiras mudanças do site, como alteração de 
layout, texto e cores. 

Em setembro, o boletim discorreu sobre o planejamento do Happy Hour É 
possível viver de cultura?, que ocorreu em Santos, em São Paulo, no mesmo 
mês. Foi atualizado o status da plataforma, que na época estava em fase de 
testes. 

Outubro

O boletim foi enviado no dia 17 de outubro de 2017, e nesta edição já havia 
a participação da secretária executiva Mariana Resegue. Os Happy Hours de 
Cubatão, com o tema É possível criar um coletivo? e de Paraisópolis, para 
discutir a transformação das escolas públicas, foram destaque no mês. No 
período a plataforma do Em Movimento foi lançada, e junto com ela 
iniciaram as primeiras visitas às organizações participantes da rede. A 
newsletter conta sobre as reuniões com o núcleo gestor, hoje chamado 
Roda Gestante.

De 1 de novembro a 6 de dezembro

Enviado no dia 7 de dezembro de 2017, newsletter destacava o Lab da 
Juventude Negra, a Entrevista Em Movimento, com Helena Cristina, o Happy 
Hours detox É possível cuidar de si e do mundo, e por fim, a participação da 
então bolsista Amanda Letícia no evento Menos30Fest, da Globo. 



ROLÊS EM MOVIMENTO: 
ampliando nossa rede de contatos 
através de trocas presenciais

Boletim Especial

No dia 2 de junho de 2017 foi 
enviado aos membros da Roda 
Gestante um infográfico sobre 
como funcionou o processo seletivo 
para a vaga de bolsista.  Na ocasião, 
Lucas Alves de Souza se tornou parte 
da Equipe Em Movimento. 

De 01 a 31 de maio de 2017

O boletim do dia 5 de junho de 2017 discutiu os 
principais pontos do processo seletivo abordado na newsletter 
anterior e deu atualizações sobre o planejamento da plataforma, do Happy 
Hour e do Workshop Trocas Em Movimento. 

Também ocorreu a primeira chamada de colunistas para o Blog do Em 
Movimento, no qual a exigência era que fosse gestor de alguma das 
organizações da Rede.

De 15 de junho a 15 de Agosto de 2017

Em 15 de agosto de 2017 o boletim passou a ser enviado a cada dois 
meses. Nesta edição, o mês de julho falava sobre o Happy Hour organizado 
no Largo da Batata, em Pinheiros, na Grande São Paulo, com o tema É 
possível conviver com as diferenças de pensamento?. Falou também sobre 
o lançamento do vídeo-poema Liberdades Em Movimento, produto do Lab 
de Poesia Em Movimento.

O mês de agosto contava sobre a Campanha Juventude Indígena, uma 
visita na aldeia Tekoa Itakupe, sobre o workshop Trocas Em Movimento, a 
estreia da live Entrevista Em Movimento, e atualizações sobre a realização 
da plataforma.

BOLETINS DISPARADOS
De 15 a 30 de Abril

O primeiro boletim foi disparado no dia 2 de maio de 2017 para os membros 
da Roda Gestante e da Equipe Em Movimento. Seu conteúdo trazia uma 
visão geral do que foi feito pela comunicação: visitas às escolas para 
divulgação do Happy Hour e prospectar parcerias, entrevista com o 
movimento Choice, distribuição do material gráfico para divulgação, 
realização do primeiro Happy Hour territorial no Campo Limpo, atualização 
das redes, planejamento do processo seletivo, cronograma para o mês de 
maio e planejamento da plataforma e do mês de maio.

Além disso, ocorreu a primeira chamada de colunistas para o Blog do Em 
Movimento, no qual a exigência era que fosse gestor de alguma das 
organizações da Rede.

De 15 de agosto a 5 de setembro

Disparado no dia 5 de setembro de 2017, o boletim trouxe atualizações 
sobre os Happy Hours e a plataforma do Em Movimento. No mês de agosto, 
contou sobre a realização no HH com tema É possível transformar a 
política?, e apresentou as primeiras mudanças do site, como alteração de 
layout, texto e cores. 

Em setembro, o boletim discorreu sobre o planejamento do Happy Hour É 
possível viver de cultura?, que ocorreu em Santos, em São Paulo, no mesmo 
mês. Foi atualizado o status da plataforma, que na época estava em fase de 
testes. 

Outubro

O boletim foi enviado no dia 17 de outubro de 2017, e nesta edição já havia 
a participação da secretária executiva Mariana Resegue. Os Happy Hours de 
Cubatão, com o tema É possível criar um coletivo? e de Paraisópolis, para 
discutir a transformação das escolas públicas, foram destaque no mês. No 
período a plataforma do Em Movimento foi lançada, e junto com ela 
iniciaram as primeiras visitas às organizações participantes da rede. A 
newsletter conta sobre as reuniões com o núcleo gestor, hoje chamado 
Roda Gestante.

De 1 de novembro a 6 de dezembro

Enviado no dia 7 de dezembro de 2017, newsletter destacava o Lab da 
Juventude Negra, a Entrevista Em Movimento, com Helena Cristina, o Happy 
Hours detox É possível cuidar de si e do mundo, e por fim, a participação da 
então bolsista Amanda Letícia no evento Menos30Fest, da Globo. 


