
 

 

 

Roteiro para realização de formação com novos filiados 

Bem-vinda, Bem-vindo ao PT! 

 

Eleitas as direções municipais no PED (Processo de Eleições Diretas do PT), é muito 

importante que aproveitemos o clima de mobilização e debates que antecede o 8º 

Congresso Nacional do PT para retomarmos o contato com as (os) novas (os) filiadas 

(os) e convidá-los para conhecer melhor o partido.  

A Escola Nacional de Formação Política do PT, visando estimular e incentivar a 

formação junto às (aos) novas (os) filiadas (os) nos diretórios zonais, municipais e 

setoriais, atualizou e reorganizou o curso Bem-Vinda, Bem-Vindo ao PT, que está 

disponível no portal da Escola https://www.enfpt.org.br/curso/bem-vinda-bem-vindo-19/. 

Para acessar, basta fazer o login com os dados da Área PT.  

1. Estrutura do Curso  

O curso está organizado em 8 (oito) Módulos:  

 
Módulo 1 – O PT e a Grande Transformação do Brasil  
Apresentação 
O Partido dos Trabalhadores 
O Socialismo Petista 
 

Módulo 2 – O Legado do PT 
 
Desenvolvimento com crescimento, distribuição e inclusão social 
A articulação entre políticas sociais e econômicas foi fundamental para o crescimento 
do país 
Educação – Mais investimentos e qualidade, da creche à pós-graduação 
Na Saúde, Lula e Dilma fortaleceram o SUS 
A política de habitação garantiu moradia digna a milhares de brasileiros e brasileiras 
Desenvolvimento regional reduziu as disparidades entre as regiões brasileiras 
Agricultura, agricultura familiar e reforma agrária – Lula e Dilma promoveram uma 
revolução no campo 
Infraestrutura, PAC e gestão de recursos naturais estratégicos 
Com Lula e Dilma, a cultura ganhou dimensão estratégica para o país 
Prevenção e combate à corrupção – O Brasil mais forte e mais respeitado 
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Com Lula e Dilma, Brasil multiplicou investimentos e mudou o foco da política de 
segurança pública 
Lula e Dilma combinaram desenvolvimento econômico com preservação ambiental 
Com Lula e Dilma, o Brasil teve uma política externa ativa e altiva 
Os governos do PT aprofundaram a democracia ampliando a participação popular 
Lula e Dilma deram atenção especial às mulheres, criando políticas que transformaram 
suas vidas em todo o País 
Os governos do PT deixaram um legado histórico em prol da igualdade racial 
Com Lula e Dilma, a população LGBT conquistou direitos inéditos 
As políticas públicas dos governos do PT tiveram um olhar especial para a juventude 
brasileira 
Com os governos do PT, o Brasil avançou na defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 
 

Módulo 3 – Golpe 
O golpe na democracia brasileira 
O sentido do golpe 
O governo ilegítimo de Michel Temer e as consequências do golpe 
A manutenção do golpe com a prisão política do presidente Lula 
 

  
Módulo 4 – Eleições de 2018 
As eleições de 2018 e a vitória de Jair Bolsonaro 
Governo Bolsonaro 
 

Módulo 5 – Lula Livre  
Lula Livre é a luta pela democracia e os direitos do povo 
A perseguição judicial contra Lula 
Como foi criado o clima para justificar a prisão de Lula 
A Campanha Lula Livre 
Linha do Tempo 
Os vazamentos da ‘Vaza Jato’ 
 

Módulo 6 – O PT e a Organização Democrática e Participativa   
 

Estrutura Partidária 
Encontros e Congressos 
Diretórios, Comissões Executivas e Núcleos de base 
Secretarias e Setoriais 
Juventude do PT 
Bancadas Parlamentares 
Fundação Perseu Abramo – FPA 
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Escola Nacional de Formação do PT – ENFPT 
 

Módulo 7 – Funcionamento do PT  
Democracia interna, participação, pluralidade 
PED – Processo de Eleições Diretas 
Direito de Tendência 
Medidas afirmativas de participação de gênero, geracional e da diversidade étnico-
racial do povo brasileiro 
Cargos e mandatos no Poder Executivo e no Poder Legislativo 
 

Módulo 8 - Organização e ação partidária 
  

Filiação Partidária 
Código de Ética e Disciplina do PT 
Sustentação financeira 
Direitos e Deveres da Filiada e do Filiado 
 

2. Proposta de metodologia para a realização das atividades de formação  
 

Estes módulos podem ser agrupados e trabalhados em plenárias de formação, podem 

também ser desenvolvidos em reuniões semanais, quinzenais ou mensais dos núcleos, 

diretórios e setoriais.  

É muito importante que cada sessão de formação seja preparada. Embora os (as) 

dirigentes petistas conheçam a história e o funcionamento do PT, é importante que os 

conteúdos sejam apresentados de forma organizada e planejada, evitando que 

cheguem de forma truncada ou fragmentada.  

Consideramos necessário também que as apresentações sejam feitas em conjunto com 

os (as) filiados (as), buscando interação com questões, dúvidas e percepções dos 

participantes.  

Para tanto, é importante se evitar a organização de mesas separadas do plenário. O 

ideal é que os participantes estejam organizados em rodas que permitam maior 

proximidade entre todos.  

A preparação das atividades demonstra respeito com os (as) novos (as) filiados (as). As 

pessoas percebem quando as atividades são preparadas com cuidado e atenção. 

Visando contribuir com a preparação e condução das atividades, sugerimos:  

 Marcar hora e local e divulgar de maneira ampla – para os/as filiados/as 

novos/as, envolvendo todos os dirigentes do Diretório, mandatos 
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parlamentares e setoriais. Essa divulgação pode ser feita por telefone, 

pessoalmente, por e-mail ou notas publicadas em páginas do partido na 

internet ou redes sociais.  

O importante é que as atividades sejam unitárias e convocadas pelas instâncias 

partidárias;  

 Preparar o roteiro, definir a dinâmica e os tempos para realização de cada 

atividade. O ideal é que em todas as sessões de formação ocorra: 

- Início no horário combinado;  

- Apresentação breve dos participantes;  

- Apresentação da dinâmica no início de cada atividade;  

- Apresentação dos vídeos e textos no portal da escola, ou impressos com 

leitura dos aspectos mais importantes;  

- Apresentação, se possível, da linha do tempo com aspectos da história do 

partido. A linha pode ser encontrada no portal da Escola 
https://www.enfpt.org.br/acervo/produzidos-pela-escola/linhas-do-tempo/JNF-Linha-

do-tempo-inteira-para-impressao.jpg  (Não se esqueça de fazer primeiro o login); 

- Iniciar o diálogo com os participantes por meio de perguntas sobre o PT, sobre 

a conjuntura, a depender da realidade de cada lugar do país;  

- Destacar as ideias mais importantes de cada texto, dialogando com as 

observações realizadas inicialmente pelos filiados;    

- Discussão respeitando o tempo de cada pessoa para que todos tenham 

oportunidade de se manifestar;  

- Registrar em uma lousa, ou folha grande de papel, os pontos principais da 

discussão para que sejam visualizados por todos (as), ao mesmo tempo e da 

melhor forma possível;  

 Preparar uma lista de presença com o nome dos (as) novos (as) filiados (as);  

 Definir e preparar os equipamentos que serão usados para abrir a página da 

Escola e realizar a leitura. É necessário testar antecipadamente o projetor, 

computador e/ou qualquer aparelho a ser usado;  

 Imprimir os textos em caso de necessidade e havendo possibilidade;  

https://www.enfpt.org.br/acervo/produzidos-pela-escola/linhas-do-tempo/JNF-Linha-do-tempo-inteira-para-impressao.jpg
https://www.enfpt.org.br/acervo/produzidos-pela-escola/linhas-do-tempo/JNF-Linha-do-tempo-inteira-para-impressao.jpg


 

 

 Arrumar a sala com cadeiras suficiente para todos os convidados/as, visando 

proporcionar a maior integração possível entre as pessoas. Vale preparar uma 

ambientação com bandeiras, estrelinhas e broches do PT e material da 

campanha Lula Livre. É importante colocar músicas e/ou vídeos históricos do PT 

e as entrevistas do Lula (todas no portal da Escola), antes do início dos 

trabalhos;  

 Divulgar as publicações do PT, da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula e 

da Escola Nacional de Formação. Para isso, caso haja internet disponível, é 

importante apresentar os sites e portais;  

 Oferecer água e, se possível, chá e/ou café;  

 Informar as atividades que estão planejadas pelo Diretório e/ou núcleos e 

setoriais e convidar todos/as a participar.  

 Pedir aos participantes para dizerem em uma palavra qual a avaliação que 

tiveram sobre a plenária. Registrem para poderem construir memória e 

planejar as próximas atividades, levando em conta as percepções e avaliações 

anteriores.  

 Fazer uma saudação final e agradecer a participação de todos (as). 

 

Bem-vindas, Bem-vindos ao PT! 

Diretoria da Escola Nacional de Formação do PT 


