RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO
DA FRENTE NACIONAL ESCOLA SEM MORDAÇA
Data: 4 de agosto de 2016
Início: 15h45min
Término: 17h40min
Local: Sede do Sinasefe Nacional – SCS, Qd 2, Bl C, Ed Serra Dourada, Sls 109 e 110, Brasília-DF
Participantes: Clarissa Cavalcante (Sinasefe), Déborah Lima (Confetam), Flávio Barbosa (Sinasefe),
Giovanni Frizzo (Andes-SN), Lizely Borges (MST), Mário Júnior (Sinasefe), Rafael Pereira (Fasubra) e
Renata Maffezoli (Andes-SN).
Pautas: 1) Informes; 2) Divulgação da enquete do portal do Senado; 3) Construção de canal no Youtube
e outros perfis em redes sociais; 4) Construção do website; 5) Gestão da fanpage do Facebook; 6)
Divulgação: notas, calendário, criação das frentes estaduais etc; 7) Formação da equipe de comunicação
da Frente.
1) Informes
 Quatro ofícios foram entregues pela Frente em 3 de agosto, um ao Ministro da Educação, um
ao Presidente da Câmara dos Deputados, um ao Presidente do Senado Federal e um ao
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF), com este último tendo feito adesão à lista de signatários
da Frente. Os documentos solicitam agendamento de audiências em caráter de urgência. Mais
informações: www.goo.gl/xsJLsk.
 MST está produzindo vídeos sobre a luta contra o “Escola Sem Partido” e disponibilizando os
mesmos em seu website: www.mst.org.br.
 Nos Encontros Estaduais do Setor de Educação do MST está sendo pautada a luta contra o
Projeto “Escola Sem Partido”. Um documento circular e materiais para subsídio aos debates
foram produzidos pelo MST.
 A Fasubra está priorizando no momento a luta contra o PLP 257/2016, que está em regime de
urgência na Câmara dos Deputados.
2) Divulgação da enquete do portal do Senado
 Manter a estratégia de divulgação do voto contra na enquete sobre o “Escola Sem Partido” no
site do Senado Federal (www.goo.gl/plScxf), que agora ganhou um vídeo explicativo do PLS
193/2016 gravado por seu autor, o Senador Magno Malta (PR-ES). Estamos em vantagem por
cerca de 10 mil votos, mas esta dianteira já foi maior (cerca de 26 mil).
 Incentivar entidades da Frente a divulgar a enquete, pedindo o voto contra o projeto, em seus
sites e perfis de redes sociais.
 Incentivar entidades da Frente a divulgar, também, nossa fanpage, que ainda possui menos de
10 mil curtidas: www.facebook.com/frenteescolasemmordaca.
 Texto sugerido para divulgação da enquete pelas entidades:
Vamos barrar o "Escola Sem Partido": vote contra ele na enquete do Senado!
O portal do Senado Federal abriu uma enquete sobre o Projeto "Escola Sem Partido" - que, se
aprovado, representará um retrocesso sem precedentes na qualidade da Educação Pública em nosso
país.
Convocamos, desde já, todas e todos a votar contra esse projeto, o que pode ser feito clicando
aqui!
Sobre a enquete

A enquete consulta os internautas acerca do PLS 193/2016, de autoria do Senador Magno
Malta (PR/ES), que visa incluir nas diretrizes e bases da educação o absurdo texto do "Escola Sem
Partido".
Para votar, o usuário precisa se identificar com um login, que pode ser feito a partir de um
endereço de e-mail ou de contas do Facebook e/ou do Google.
Mas, apesar da necessidade de cadastro prévio, a votação é rápida e bem fácil de ser feita: não
deixe de votar e registrar o seu "não" ao PL do "Escola Sem Partido"!
Tramitação
Na tramitação do PLS, consta que o mesmo encontra-se na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (Secretaria de Apoio à Comissão de Educação, Cultura e Esporte), sob relatoria do Senador
Cristovam Buarque (PPS-DF).
Fonte: Sinasefe Nacional (www.goo.gl/jpKE0i)
3) Construção de canal no Youtube e outros perfis em redes sociais
 Instagram e Snapchat foram desconsiderados como necessários para o momento.
 Perfis de Twitter e YouTube serão criados. O Twitter ficará vinculado à fanpage do Facebook,
replicando o seu conteúdo automaticamente. O Sinasefe Nacional ficará encarregado pela
criação e estetização destes perfis.
 Definir política de impulsionamento pago da fanpage do Facebook para busca de mais
engajamento/curtidas junto à mesma.
4) Construção do website
 Estrutura do website (em anexo na última página deste relatório), já em desenvolvimento,
apresentada e aprovada pelos participantes da reunião, com os seguintes adendos:
1. Transformar menu “contato” em desdobrável com seções “denuncie” (para que
vítimas de perseguição denunciem seus casos), “quero construir a Frente” (para
informações sobre organização e participação na Frente) e “imprensa” (para
informações sobre assessoria de comunicação da Frente, agendamento de entrevistas
etc);
2. Inserção de submenu “Frentes Estaduais” no item “O que é a Frente”;
3. Inserção de menu “agenda” com calendário de atividades da Frente.
 Não houve consenso sobre disponibilização de números de telefones para contatos no site
(proposta apresentada pelo MST e com dissidência do Andes-SN).
 Boxes de contatos serão compostos por caixas de texto e preenchimentos serão remetidos ao
e-mail da Frente: frentenacionaleducacao@gmail.com.
 Uma identidade visual será criada pelo Sinasefe IFSC e utilizada de maneira definitiva no site e
nos demais canais de comunicação da Frente – a atual (www.goo.gl/L8AS5u) é provisória.
 O Sinasefe Nacional segue como encarregado pelo desenvolvimento do site, que está em
produção com a empresa ClickBraz.
5) Gestão da fanpage do Facebook
 Não compartilhar notícias da grande mídia sem contraponto político às mesmas.
 Utilizar a hashtag #clipping para notícias da grande mídia.
 Quando utilizar matérias da grande mídia, privilegiar o conteúdo crítico e com relação à luta
contra o Projeto “Escola Sem Partido”.
 Privilegiar a divulgação do conteúdo das entidades que fazem parte da Frente.
 O conteúdo a ser divulgado deve unificar todas as entidades que fazem parte da Frente,
portanto deve ser exclusivamente relacionado à luta contra o Projeto “Escola Sem Partido”.
6) Divulgação: notas, calendário, criação das frentes estaduais etc




Pautar um plano de comunicação que sistematize uma linha editorial para a produção do
conteúdo próprio da Frente.
Cobrança do levantamento sobre o andamento dos Projetos sobre o “Escola Sem Partido” no
âmbito estadual e municipal, além dos que estão em pauta na Câmara e Senado Federais –
tarefa que ficou sob responsabilidade da UBES na reunião de 19/07.

7) Formação da equipe de comunicação da Frente
 Por haver apenas cinco entidades na reunião, não houve formação da equipe, sendo esta pauta
suspensa e a formação da mesma recomendada para definição na próxima reunião da Frente,
que ainda não tem data para acontecer e será realizada em São Paulo-SP.
 Avaliar a possibilidade de cessão de profissionais das entidades para composição desta equipe.
 Avaliar a possibilidade de contratação de um profissional para assessoria de comunicação da
Frente.
Responsável por este relatório: Mário Júnior, assessor de comunicação do Sinasefe Nacional
Anexo: estrutura do website da Frente apresentada na reunião (ver adendos aprovados ao projeto no
item 4 deste relatório)

