Reunião sobre Comunicação do III ENE
Encontro Nacional da Educação
Presentes
Jornalistas: Cláudia Costa (CSP-Conlutas), Rafael Werkema (Cfess), Renata Maffezoli (ANDESSN), Mario Junior (Sinasefe) e Monalisa (Sinasefe).
Dirigentes: Flávio e Ronaldo (Sinasefe)
Os jornalistas apresentaram suas perspectivas para a divulgação e cobertura do III ENE
(Encontro Nacional da Educação). Foi consenso que a proposta elaborada na reunião será
submetida às entidades, podendo ser alterada conforme compreensão dos dirigentes.
Algumas tarefas já foram divididas entre os profissionais, considerando a disponibilidade de
cada um e conhecimentos técnicos, bem como atividades desenvolvidas nos Encontros
anteriores.

1 - Logomarca e identidade visual (Sinasefe providenciará duas propostas para serem
avaliadas na reunião do dia 16/3) para desdobrar em:
a. Cartaz
b. Avatar
c. Twibbon
d. Card/mídias para redes sociais (faremos cards com os eixos do III ENE e
também com conteúdos relacionados ao encontro)
e. Gif
f. Vinheta para vídeos

2 - Canais de divulgação
a. Blog (ANDES ficará responsável pela alimentação e postagem de conteúdo).
Será usado o mesmo que já existe, com a atualização do nome e também da
identidade visual. Sugestões: Pagar o
domínio www.encontronacionaldeeducacao.org.br. E foi sugerida também a
postagem dos relatórios de reuniões apenas na aba relatórios para não
confundir com o conteúdo jornalístico. O blog também hospedará a ficha de
inscrição, como no II ENE.
b. Página no Facebook (Sinasefe ficará responsável pela postagem de
conteúdo). Será utilizada a página já existente dos encontros anteriores, com
atualização da identidade visual.
c. Youtube – será utilizada a conta vinculada ao email do blog. Serão postados
os vídeos de divulgação e chamamento das entidades.
d. Newsletter (CSP-Conlutas) – será feita uma newsletter para ser
encaminhada às entidades organizadoras do III ENE, com notícias baseadas
nos relatórios de reuniões e também nos conteúdos divulgados no Blog.
e. Outras redes – Twitter / Instagram e Whatsapp (lista de distribuição – CSP
Conlutas verificará se há possibilidade de criar o canal).
3 - Vídeos – Propostas
a. Vídeos de até 1 minuto (que podem ser gravados em celular), com fala de
representantes das entidades convocando para o encontro (ANDES fará a
edição dos materiais)

b. Animação para fazer chamamento para o III ENE (Sinasefe fará orçamento
para apresentar às entidades).
4 - Conteúdo textual (a produção será dividida entre os jornalistas)
a. Release de divulgação do encontro para envio aos veículos de imprensa
tradicionais e alternativos e também para demais entidades e movimentos.
b. Matérias temáticas divididas por eixos do III ENE.
c. Matéria com resgate histórico dos encontros anteriores (Sinasefe fará).
d. Matérias sobre a preparação do encontro (reuniões).
e. Matérias sobre os encontros preparatórios (Regionais e Estaduais) – serão
feitas com base na produção de conteúdo local.
f. Conteúdo para a Newsletter (CSP-Conlutas).
5 - Estrutura de imprensa e Equipe para cobertura durante o III ENE
a. Cobertura: equipe mínima de 10 profissionais (repórteres e fotógrafos), que
se dividirão em produção de texto e foto para alimentar blog e redes sociais e
também cobertura mais instantânea para redes.
b. Vídeo: sugerimos o registro documental – bruto e na íntegra – e também a
produção (com equipe externa) de um pequeno documentário sobre o
encontro (apresentaremos orçamento para a produção).
c. Foi levantada a possibilidade para transmissão online da mesa de abertura,
debates e plenária final. Os jornalistas ressaltam que é importante ter uma
internet dedicada, o que necessitaria de orçamento para tal.
d. Estrutura: solicitamos uma sala (espaço), de preferência fechado, com
mesas, cadeiras, iluminação, internet, pontos de tomada para acomodar toda
a equipe.
6 - Comissão Responsável
a. Conforme ocorrido nos encontros anteriores, solicitamos que as entidades
destaquem um ou dois diretores – dentre as entidades que trabalharão a
comunicação – para dar suporte aos jornalistas em relação ao conteúdo
político e fazer a ponte entre os profissionais e as entidades organizadoras do
III ENE.
7- Orçamentos
Até a reunião do dia 16/3 apresentaremos os seguintes orçamentos (levando em
consideração a realização do evento em Brasília. Caso o encontro ocorra em outra
cidade, destacamos que alguns dos valores podem ser diferentes):
a. Vídeo de animação - Sinasefe apresentará valores.
b. Link para transmissão online – Sinasefe e Cfess farão levantamento.
c. Filmagem e documentário - Sinasefe e Cfess farão levantamento.

