
OBJETIVOS DA JORNADA DE FORMAÇÃO

PARA FILIADOS E FILIADAS 

Organização:

 Secretaria Nacional de Formação Política

 Fundação Perseu Abramo

 Secretarias Estaduais de Formação Política

Objetivos:
 Propiciar aos filiados e militantes a oportunidade de se apropriarem 

de  aspectos  significativos  da  história  do  PT  e  do  país;  de 
compreenderem  a  perspectiva  do  socialismo  democrático  e 
sustentável  e as principais diretrizes do Projeto Nacional  do PT. 
Pretende-se que sejam discutidos os princípios e as políticas que 
têm  norteado  a  atuação  dos  militantes  junto  aos  movimentos 
sociais, nos governos e parlamentos.

 Oferecer  aos  participantes  elementos  para  que  possam 
compreender aspectos da política de relações internacionais do PT 
e as experiências, especialmente, em nosso continente;

 Contribuir  para que os participantes compreendam a estrutura e 
funcionamento  do  partido  particularmente  de  suas  instâncias: 
núcleos,  diretórios,  setoriais,  encontros  e  congressos  e 
comprometam-se com sua sustentação política e material.

 Estimular  a  participação  dos  filiados  e  militantes  nas  instâncias 
partidárias, nos movimentos e/ou espaços públicos de participação 
social. Estimular a elaboração de projetos de desenvolvimento nas 
cidades e estados em articulação com o projeto nacional do PT.

 Contribuir para que os diretórios se tornem espaços de formação e 
vivência cultural.

 Fortalecer  o  projeto  político  do  Partido  dos  Trabalhadores,  em 
busca  de  hegemonia  e  enraizamento  nos  municípios,  na 
perspectiva da consolidação do projeto nacional a partir da eleição 
de 2010.



Metodologia:
A  Jornada  de  Formação  poderá  ser  realizada  em  até  três  etapas,  de  acordo  com 

necessidade identificada pela SEFP, considerando o numero de municípios e de filiados:

1ª  etapa:  Atividade  Regional  –  3  dias  -  apresentação  dos  conteúdos  e  da  proposta 

metodológica de abordagem dos temas. 

Participantes:  Secretários  Estaduais  e  Municipais  de  Formação  e  militantes  com 

consolidada  experiência  de  formação  (inscritos  no  Cadastro  Nacional  de  Formadores)  e 

disponibilidade para realizar atividades de formação nos municípios;

2ª  etapa:  Atividade Estadual  –  3  dias  -  preparação com os  militantes  que realizarão as 

atividades  de  formação  nos  municípios,  com  apresentação  e  debate  dos   conteúdos  e 

proposta metodológica.

Participantes:  Secretários/as  Municipais  de  Formação  e  militantes  responsáveis  pelas 

atividades de formação dos filiados nos municípios;

3ª etapa: Atividades Municipais – Três encontros consecutivos de formação, orientados pela 

SNFP e FPA e um encontro com atividades organizadas pela SMFP/DM.  Os cursos serão 

realizados em diálogo com as experiências dos/as participantes e deverão prever atividades 

em grupos  bem como a  sistematização  das  discussões  em plenária.  Os  procedimentos 

metodológicos serão discutidos detalhadamente nas atividades anteriores. 

Participantes: filiados do PT

Mobilização Nacional de Formadores
Como estratégia para formar 100 mil filiados e desde já contribuir com a criação da Escola 

Nacional de Formação, é necessário dar início à montagem de um Cadastro Nacional de 

Formadores que será alimentado a partir de listas de militantes do PT que tenham diferentes 

experiências com formação (professores, educadores, militantes dos movimentos sociais). 

As inscrições devem conter o nome, endereço, experiência de formação e disponibilidade de 

tempo para realizar atividades de formação nos municípios. As listas devem ser enviadas à 

FPA e SNFP. Os companheiros/as indicados/as nestas listas deverão se inscrever para os 

cursos nas Secretarias Municipais de Formação ou nas Secretarias Estaduais de Formação 

sob coordenação e orientação das Secretarias Estaduais.
 

Campanha de levantamento da Produção e da Cultura Política Local
Como estratégia  de aquecimento  para a  Jornada,  será  estimulada a realização de uma 

campanha para o levantamento da produção de cultura política local – poesias, músicas, 

filmes etc.  Além disso,  é importante que as resoluções,  programas,  textos e indicadores 

produzidos em nível regional sejam enviados para a Fundação de modo que esse material 

seja sistematizado e fique disponível no Portal. Enviar para formacao@fpabramo.org.br 

É  importante  também  que  a  memória  escrita,  oral  e  material  do  partido  comece  a  ser 

organizada e que possa ser exposta para os militantes e filiado na sede do PT municipal 

visando fomentar o interesse e o cuidado com sua preservação.


