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1- Orientações - Roteiro para as Plenárias para Novos Filiados 

O Partido dos Trabalhadores recebe a nova e o novo filiado com uma plenária de 
formação, de acordo com o estatuto do PT aprovado no seu 4º Congresso. A filiação ao 
PT é o momento de conhecer melhor o nosso partido, nossa história e nosso programa 
político. É também a hora de saber como o PT funciona e como participar dele, de saber 
quais são os direitos e deveres da filiada e do filiado petista.
As Plenárias de Formação são organizadas pelas Secretarias de Organização e de 
Formação nos estados e municípios e devem ter um clima de evento importante na 
recepção das novas e novos filiados. 
Para a realização da plenária, a Escola Nacional de Formação do PT preparou o caderno 
e o vídeo “Bem Vindo, Bem Vinda ao PT”, que tem como objetivo apresentar o Partido dos 
Trabalhadores e devem ser utilizados orientados por um roteiro de condução da plenária. 
O conteúdo do caderno e do vídeo está organizado em 3 capítulos: O PT e a grande 
transformação do Brasil; O PT e a organização democrática e participativa; Direitos e 
deveres do filiado/a.
Embora os/as dirigentes petistas conheçam a história e o funcionamento do PT, estes 
conteúdos devem ser apresentados de forma organizada e planejada evitando que a 
informação chegue de forma truncada ou com lapsos. 
Os arquivos do caderno e do vídeo estão disponíveis no portal da Escola Nacional de 
Formação – ENFPT e podem ser baixados para serem usados pelo endereço 
www.enfpt.org.br . Lembre-se, é necessário fazer o cadastramento para ter acesso à área 
restrita do portal da escola, destinado para filiados/as do PT.

Sugestão de roteiro para a condução da Plenária:
Preparação:
 Marcar hora e local e divulgar de maneira ampla – para os filiados/as novos, para 
todos os dirigentes do Diretório, mandatos parlamentares, setoriais. Essa divulgação pode 
ser feita por telefone, pessoalmente, por e-mail ou notas publicadas em páginas do 
partido na internet ou redes sociais.
 Repassar todas as orientações da Secretaria Nacional de Organização quanto a 
preparação dos documentos e validação das filiações por meio da realização das 
plenárias de formação, para que tudo seja preparado com antecedência, e também, para 
os encaminhamentos posteriores à realização da plenária.
 Preparar o roteiro da plenária (sugestão abaixo), definir os tempos para a 
apresentação do conteúdo e das intervenções dos dirigentes e dos participantes. 
 Definir antecipadamente quem irá coordenar a reunião, quem ficará no apoio e 
quais serão os dirigentes e/ou militantes convidados/as para comporem a mesa.
 Informar previamente aos convidados/as o tempo destinado para a fala de cada um 
e qual será a dinâmica da plenária.
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 Preparar uma lista de presença com o nome dos novos/as filiados/as.
 Definir e preparar os equipamentos que serão usados - para projetar o vídeo vocês  
precisarão de um projetor, computador, parede ou tela, caixa de som.
Coordenação do Encontro: o/a coordenador/a do encontro deverá ler o caderno, assistir o 
vídeo e se preparar para reforçar ideias e responder perguntas. Lembrem-se que esta 
plenária de formação não é uma discussão do diretório e, a princípio, os participantes não 
conhecem organizadamente o que será exposto.
Atenção: Há um roteiro (2), junto com este, para ajudar a identificar os pontos que devem 
ser reforçados.

No dia:
 Arrumar a sala com cadeiras suficiente para todos os convidados/as. Façam uma 
ambientação com bandeira, estrelinhas e broches do PT, toquem músicas históricas do 
PT (arquivos disponíveis no portal da escola). Divulguem as publicações do PT, da 
Fundação Perseu Abramo e os cadernos da Escola Nacional de Formação. 
 Se possível, oferecer água e café.
 Posicionar e testar antecipadamente o projetor, computador e/ou qualquer aparelho 
que for usar.
 Ter uma mesa com uma pessoa fixa para coletar assinaturas na lista de presença.
 Os dirigentes devem chegar 20 minutos antes da hora marcada e receber os/as 
novos/as filiados/as.
 Iniciar na hora marcada, informar quanto tempo irá durar o encontro de formação.
 Organizar a condução da plenária para que ela termine na hora combinada.

Iniciando:
 A coordenação do encontro dá as boas-vindas, explica a importância e os objetivos 
da plenária de formação, informa o que será feito, quanto tempo vai durar. É uma fala 
organizativa e não ainda política.
 Todos dirigentes da executiva que estiverem presentes fazem uma saudação 
apresentando-se (dizer o nome, cargo, quanto tempo no PT).
 Passar o vídeo “Bem vindo, bem vinda ao PT”.
 Por meio de perguntas estimulantes inicie um diálogo com os participantes para 
que eles se encontrem nesta história: quem se lembra de algum momento que está 
descrito no filme? O que foi mais interessante para você? Qual a parte que você gostaria 
de saber mais?
 Após este diálogo, reforce as questões dos 3 capítulos do caderno:
 O PT e a grande transformação do Brasil: o que é um partido; o PT nasce das lutas 

dos movimentos sociais (povo organizado por um causa: moradia, reforma agrária, 
creche, escolas, transporte, salário, direitos dos trabalhadores etc); o PT é um 
partido de esquerda que constrói a democracia, combate o capitalismo e o 
neoliberalismo. A luta do PT ao longo de 30 anos levou-o à presidência da 
República com o presidente Lula e a presidenta Dilma.

 O PT e a organização democrática e participativa: todos têm o direito e o dever de 
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participar no PT; quais as instâncias de participação. Aqui, apresente como o 
diretório local está organizado e como o/a filiado/as pode participar das reuniões, 
da formação e demais atividades partidárias.

 Direitos e Deveres do/a Filiado/a. 

 Procurem deixar tempo para que as pessoas tirem todas as dúvidas de modo 
organizado e num clima fraterno e de confiança para que falem e sejam respeitados/as. 
 Caso o diretório não tenha equipamentos para passar o vídeo, utilizem o caderno 
“Bem Vindo, Bem Vinda ao PT”, apresentando cada capítulo, com paradas entre eles para 
que os participantes possam conversar ou tirar dúvidas. 
 Utilizem uma lousa ou uma folha grande de papel para manter visualizado quais os 
pontos principais que serão expostos. Visualizem o melhor possível, use o material que o 
diretório tenha. 
 Se o diretório tiver ou puder imprimir, exponham a Linha do Tempo, material de 
apoio da Jornada Nacional de Formação (arquivo disponível no portal da Escola).

Finalização 
 Apresentem o processo de formação que o PT tem e é realizado pela Escola 
Nacional de Formação - ENFPT. Nos locais onde for possível, incentive para que entrem 
no portal do PT e da Escola. Fale sobre a Fundação Perseu Abramo, a revista Teoria e 
Debate e o Instituo Lula. Se você estiver com internet disponível, mostre os portais.
 Informem as atividades que estão planejadas pelo Diretório e convide a todos para 
participarem.
 Peçam aos participantes para dizerem em uma palavra qual a avaliação que 
tiveram sobre a plenária.
 Façam uma saudação final e agradeçam a participação de todos/as.


