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Para isso, este Caderno Pedagógico apresenta sugestões para 
acolhida, bem como metodologias para o desenvolvimento de cada 
um dos conteúdos presentes no Material do Aluno.

Bons estudos!

Todo processo de formação inicia com uma boa preparação de 
conteúdo, de metodologia, bem como da estrutura física. 
Proporcionar mecanismos que todos os participantes sintam-se 
acolhidos é fundamental para o sucesso de todo processo.

Sendo assim, é fundamental que cada professor e/ou ministrante 
possa tê-lo como subsídio, e desta forma propor maneiras de proble-
matizar, interagir e multiplicar ações cooperativistas concretas.

PROJETO DE GOVERNANÇA DO 
COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO
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Ÿ Alimentação
Ÿ Demais materiais que julgue necessário utilizar.

Cada título do material do aluno está apresentado aqui, e neles são sugeridas 

de 2 a 3 atividades para que o mediador e/ou professor escolha e a realize. No 

entanto, qualquer outra atividade pode ser inserida, a partir da realidade local, ou 

seja, é perfeitamente exível.

Ÿ Pincéis

Ÿ Som

Ÿ Crachás

Ÿ Flipchart

Ÿ Mesas e cadeiras

Todo processo formativo envolve a escolha do local e conhecimento dos 

recursos necessários. Para isso, algumas informações básicas estão disponibiliza-

das neste roteiro, dentre elas, as descritas na sequência disponibilizar: 

Ÿ Canetas 

Ÿ Datashow

Ÿ Tela de projeção

1.PREPARAÇÃO
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Desta forma, este Caderno Pedagógico sugere o seguinte quadro como 

método de organização do dia de Formação:

Como todo dia de trabalho e de estudos, organizar previamente um crono-

grama torna-se imprescindível para uma adequação de horários, de modo que 

nenhum assunto ou tema seja prejudicado.

2. ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

Horário Atividade

Recepção

Acolhida

Dinâmica de
apresentação 

Início dos
trabalhos

Responsável
Recursos

Necessários
Tempo

Previsto

8h - Café da Manhã

10h - Intervalo

12h - Almoço

16h - Intervalo

16h30 Encerramento
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SUGESTÕES PARA ACOLHIDA

Ÿ Uma pequena caixa de papelão;

Objetivo: 

Dinâmica de apresentação

Título: Caixa dos desaos

Ÿ Papéis com desaos diversos, para ser feito pelos participantes;
Ÿ Música;

SUGESTÃO 01

Materiais necessários:

Desenvolvimento:

Tempo previsto: 

Instigar o grupo a realizar desaos, divertir e aproximar os participantes.

15 a 20 minutos.

Escreva nos papéis algumas atividades que possa ser realizada pelo grupo, como cantar, pular, 

dançar alguma música, abraçar, declamar um poema. Coloque o papéis dentro da caixa, e ao som 

da música faça a caixa circular dentro da sala.  Quando a música parar o que estiver com a caixa na 

mão deverá cumprir o desao. Caso ele não queira, deverá pagar um castigo escolhido pela turma.

SUGESTÃO 02

Objetivo: 

Dinâmica de apresentação 

• Jornais (uma folha para cada participante)

promover o trabalho conjunto, promover a interação e a socialização de todos (as).

Título: Ilha do tesouro

Desenvolvimento:

• Caixa de doces, balas, ou outro tipo de guloseima

Materiais necessários:

Para este exercício você precisará de uma caixinha de chocolates e algumas folhas de jornal. 

Forme duplas com os participantes.Pegue uma folha de jornal, abra e coloque-a numa das 

extremidades da sala, com a caixinha de bombons por cima da página. Na outra ponta, faça o 

mesmo com o resto do jornal e coloque uma folha para cada dupla. O objetivo é chegar ao 

outro lado da ilha e conquistar o tesouro: os chocolates.



A Dinâmica  
Cada par deve car em cima da sua folha de jornal e usá-la como ferramenta para chegar até o seu 

objetivo. Não pode rasgar o papel, nem colocar os pés no chão. Portanto, podem se mover apenas 

por meio do jornal. Caso alguém toque no piso de propósito será eliminado da prova. Um grande 

e divertido desao. Mas como vencer e ganhar os doces?
Eis o xis da questão, pois só é possível chegar ao outro lado da ilha, se as duplas se unirem para 

vencer o desao. Se subirem no mesmo jornal e forem alternando as suas folhas, de passo em 

passo, até chegar à outra extremidade.Caso dois grupos cheguem ao mesmo tempo até o delicio-

so tesouro, os chocolates devem ser divididos entre eles. Se nenhuma dos pares entender a lógica 

da brincadeira, dentro do tempo da dinâmica, nalize o exercício e mostre como devem fazer para 

ganhar o prêmio. Ao nal, reúna as pessoas em seus lugares, peça feedbacks sobre os seus 

aprendizados e ressalte a importância do trabalho em equipe e da colaboração de todos para se 

atingir os resultados esperados com mais inteligência, rapidez e sucesso.

Tempo previsto: 
15 a 20 minutos.

Desenvolvimento

15 a 20 minutos.

Conhecer o grupo e promover a interação e a socialização de todos(as).

Formar 2 círculos, um do lado de dentro, outro para fora, de modo que as pessoas do lado 

de dentro quem de costas para os demais. Todas as pessoas do lado de dentro devem ter 

uma folha em branco grudada nas costas. Assim que o mediador iniciar a música, um dos 

círculos gira para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. Quando a música parar, a 

pessoa do lado de fora deve escrever na folha das costas de quem estiver do lado de dentro, 

apontando um elogio. Em seguida, segue-se a música até parar novamente. Repita umas 3 

vezes este procedimento. Em seguida, é possível inverter os círculos (quem está pra dentro, 

ca de fora e vice-versa).

Tempo previsto

Objetivo

Materiais necessários:
• Papel A4

• Som/música

• Caneta ou pincel

Título: O que eu vejo de você

• Fita adesiva

SUGESTÃO 03

Dinâmica de apresentação 

06067



8

CAPITULO 1

Momento fundamentação - A gestão e a governança cooperativa

Atividade sugerida

Desenvolvimento: Após a leitura do texto ponto 1. A GESTÃO E A GOVERNANÇA 
COOPERATIVA, organize o grupo em duplas ou trios (de acordo com o número de pessoas) e 
peça que reitam sobre:

3.  De que maneira?

1. Na cooperativa onde você atua, como está o processo de escolha dos objetivos e ações?

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Peça que eles reitam e apresentem aos demais de forma oral.

2.  Quem participa?

Desenvolvimento: Divida-os em pequenos grupos (pode até ser duplas e/ou trios) e designe a 
cada grupo uma reexão. Eles devem avaliar tal reexão e em seguida escolher uma outra dupla 
para perguntar. 

A atividade caracteriza-se como uma espécie de entrevista. A seguir estão os questionamentos.
Observação: É importante que você oportunize a eles que escolham aleatoriamente quem 
gostariam de questionar.

Posteriormente, peça a eles que cada dupla e/ou trio responda

1. Na cooperativa onde você atua, é possível identicar as diversas formas de opinião? Como 
vocês lidam com os posicionamentos diversos?

2. Na cooperativa onde você atua, como é realizado o estímulo à participação dos associados e 
associadas? Que instrumentos são utilizados?

3. Como reconhecer uma metodologia mais simples e voltada à participação e alcance de objeti-
vos coletivos?

Tempo aproximado: 
30 a 40 minutos.
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Momento fundamentação - O planejamento por objetivos

3.  De que maneira?

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Desenvolvimento: Após a leitura do texto ponto 1. A GESTÃO E A GOVERNANÇA 
COOPERATIVA, organize o grupo em duplas ou trios (de acordo com o número de pessoas) e 
peça que reitam sobre:

1. Na cooperativa onde você atua, como está o processo de escolha dos objetivos e ações?

Peça que eles reitam e apresentem aos demais de forma oral.

2.  Quem participa?

Ÿ Quais ações

E. Confrontar os impasses da realidade com instrumentos adequados que viabilizem a empreita-
da;

Ÿ Onde
Ÿ O que

Ÿ De que modo e com quais condições.

Desenvolvimento: Após  a reexão sobre as questões acima, coloque numa grande folha de 
papel ou ipchart, de modo que que visualmente destacado, os seguintes elementos:

Tempo aproximado: 20 a 25 minutos.

A. Conhecer muito bem os problemas, a situação da cooperativa e do entorno onde ela se 
encontra;
B. Observar tanto a sua força como as possibilidades de mudança;
C. Delinear claramente o horizonte a ser alcançado;

Desenvolvimento: Após  compreender o conceito de planejamento e seus objetivos, é impor-
tante dividir os participantes em pequenos grupos para praticar um planejamento. Por isso, peça 
que cada grupo (por cooperativa e/ou organização) elabore um pequeno planejamento baseado 
na realidade vivida. Para isso, dê a eles papel e caneta, de modo que escrevam sobre os seguintes 
pontos:  Organize num papel os objetivos, baseado em:

Ÿ Como e quem

D. Desenvolver as estratégias ou modos de atuação;

F. Articular o planejamento com a cultura local para que, de fato, a proposta faça parte das 

Atividade sugerida



Ÿ Perspectivas de atuação

Tempo aproximado: 60 minutos.

Ÿ Distribuição das responsabilidades

É importante que todas essas anotações quem visíveis e organizadas. Todos devem levar como 
tarefa a apresentação em sua cooperativa e/ou organização, reunindo-se coletivamente a apre-
sentando os pontos levantados.

Ÿ Análise do desempenho

Ÿ Ações

Ÿ Resultados
Ÿ Elementos transversais do planejamento.

Ÿ Metas

Ÿ Condições internas e externas

práticas sociais da organização. Em seguida, é importante que todos dialoguem sobre estes 
elementos e sua importância de ser coletivamente construído.

Tempo aproximado: 30 a 35 minutos.

Desenvolvimento: Após a leitura sobre visão e missão da cooperativa, é fundamental que se 
compreenda a realidade local. Diante disso, realize a leitura do ponto 1.1.3 - Diagnóstico da 
realidade cooperativa.Feita essa análise, peça que se reúnam por cooperativa e/ou organização e 
identiquem todos os pontos:

Ÿ Análise do entorno
Ÿ Público
Ÿ Situação atual da organização
Ÿ Fatores críticos
Ÿ Cenários
Ÿ Área de atuação
Ÿ Denições estratégicas
Ÿ Formulação dos objetivos

Desenvolvimento: Sugira ao grupo realizar um exercício de exemplo a partir dos seguintes 
pontos discutidos na Problematização: a) diagnóstico da realidade; b) Aspectos prioritários; c) 
Programa de ação consistente. Peça a eles que, coletivamente (desde que o grupo não seja muito 
grande) identiquem um problema comum à toda comunidade, município ou enquanto organi-

CAPITULO 2

Momento Problematização - O planejamento

Atividade sugerida
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zações, exemplos: preços, comercialização, interferências políticas, legislação, etc. A partir da 
identicação, construa com eles um breve diagnóstico desta realidade, elencando os aspectos 
prioritários a serem resolvidos, e por último a elaboração de um plano de ação. Procure realizar a 
atividade por completo, já que tal exemplo os ajudará a visualizar como resolver outros desaos 
presentes nas organizações em que atuam como lideranças.

Tempo aproximado: 60 minutos.

Desenvolvimento: Tão importante quanto o planejamento, está o monitoramento das ações, 
anal acompanhar é imprescindível para entender os problemas e tentar encontrar seus gargalos.

Ÿ Grupo Eciência - apresente as justicativas de eciência

Sugere-se que escrevam em folhas brancas grandes e apresentem oralmente à todos os partici-
pantes.

Este quadro, presente na apostila, traz os elementos importantes para o monitoramento.

Sendo assim, e a partir da do exercício que zeram na atividade anterior (da identicação de um 
problema-exemplo), peça ao grupo que responda aos seguintes quesitos:

Ÿ Grupo Relevância - apresente as justicativas de relevância

Ÿ Grupo Sustentabilidade - apresente as justicativas de sustentabilidade.

Ÿ Grupo Ecácia - apresente as justicativas de ecácia

 

Relevância: O projeto conseguiu superar o problema proposto pela análise do 
diagnóstico e pelo objetivo? Ele é necessário?.

Eciência: O projeto conseguiu realizar as atividades previstas e alcançar as 
metas operacionais e os objetivos no limite ou com bom aproveitamento dos 
recursos e capacidade disponíveis?

Sustentabilidade: As soluções são duradouras ou desaparecem ao nal do 
projeto? Há capacidade de contribuir com condições econômicas para a conti-
nuidade do projeto numa nova etapa? O projeto consegue contribuir com as 
possibilidades de melhoria das condições das pessoas e da natureza para o 
futuro?.

Ecácia: O projeto foi adequado e está conseguindo alcançar o que se propu-
nha? Os objetivos estão sendo alcançados?.

Momento Problematização - O monitoramento

060611



Tempo aproximado: 20 minutos.

Em seguida, peça que cada um deles leia sua resposta, justique e cole num painel grande, na 
parede.

Desenvolvimento: Sem a avaliação, todo planejamento, execução e monitoramento tornam-se 
superciais. Por isso, numa atividade mais objetiva, distribua aos presentes um pequeno papel, de 
preferência em cores variadas. Faça a seguinte pergunta: 

Ÿ Na sua opinião, qual o aspecto mais importante da Avaliação?

Material: canetões ou pincel, pedaços de papel do tamanho de uma cartolina aproximadamen-
te. Um pedaço para cada grupo.  Divida os participantes em pelo menos 5 grupos, podendo ser 
mais de acordo com a quantidade.Na sequência, o grupo tem 3 minutos para escolher em sigilo 
absoluto, uma parte do corpo humano, e desenhe na sua cartolina: 

Corpo Humano

Tempo aproximado: 40 minutos.

Ÿ Qual o membro mais importante e como este membro do corpo humano seria, se fosse 
perfeito?

Depois deste tempo, você convoca a todos os grupos para que tentem montar o corpo humano. 
Obviamente que irão repetir membros, ou serão desproporcionais. Então inicie o debate, sobre 
a função de cada membro no corpo humano, fazendo uma comparação com os membros da 
cooperativa.

Desenvolvimento: Para iniciar esta atividade sugere-se uma dinâmica que reita sobre o 
diálogo e a estrutura, com uma atividade bem simples, mas que depois abre para discussão.

Momento Problematização - O monitoramento

CAPITULO 3

Momento Interação - Estrutura de poder e gestão interna
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Desenvolvimento: Sugestão de leitura para embasar o debate sobre poder: O galo que cantava 
para o sol nascer.

E todos cavam boquiabertos e respeitosos ante tal poder tão extraordinário conferido ao 
galo: cantar pra fazer o sol nascer.

E cava esperando. Dali a pouco a bola vermelha começava a aparecer, até que se 
mostrava toda, acima das montanhas, iluminando tudo.

Depois havia grande ansiedade entre os moradores do galinheiro. E se o galo casse 
rouco? E se esquecesse da partitura? Quem cantaria para fazer nascer o sol? O dia não 
amanheceria. E por causa disso cuidavam do galo com o maior cuidado.

Ato contínuo, ele subia até o alto do telhado, estufava o peito, olhava para o nascente e 
ordenava denitivo:

Ninguém duvidava. Tinha sido sempre assim. Também o galo-pai cantara para fazer o sol 
nascer, e o galo-avô. Tal poder extraordinário provocava as mais variadas reações.Primei-
ro, os próprios galos não estavam de acordo. E isto porque não havia um galo só.

Ele, sabendo disso, sempre ameaçava a bicharada, para ser mais bem tratado ainda.

- Vou cantar para fazer o sol nascer...

O Galo que Cantava para o Sol nascer

Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do 
galinheiro:

- Có-có-ri-có-có...

O galo se voltava, orgulhoso, para os bichos e dizia:
- Eu não falei?

- Não - ele respondeu. Antes, eu era um tolo e cantava “para fazer” o sol nascer.Hoje não 
sou mais tolo. Hoje sou poeta e canto “porque” o sol nasceu.

-Olha que eu enrouqueço! Dizia ele.
E todos se punham a correr, para satisfazer as suas vontades.
Aconteceu, como era inevitável, que certa madrugada o galo perdeu a hora. Não cantou 
para fazer o sol nascer. E o sol nasceu sem o seu canto.
O galo acordou com o rebuliço no galinheiro. Todos falavam ao mesmo tempo.
-O sol nasceu sem o galo... O sol nasceu sem o galo…
O pobre galo não podia acreditar naquilo que os seus olhos viam: a enorme bola vermelha, 
lá no alto da montanha. Como era possível? Teve um ataque de depressão ao descobrir 
que o seu canto não era tão poderoso como sempre pensara. E a vergonha era muita. Os 
bichos, por seu lado, caram felicíssimos. Descobriram que não precisavam do galo para 
que o sol nascesse. O sol nascia de qualquer forma, com galo ou sem galo. Passou-se 
muito tempo sem que se ouvissem o cantar do galo, de deprimido e humilhado que estava.
Até que, uma bela manhã, o galinheiro foi despertado novamente com o canto do galo. Lá 
estava ele, como sempre, no alto do telhado, peito estufado.
- Está cantando para fazer o sol nascer?
perguntou o peru em meio a uma gargalhada.

Rubem Alves

(Estórias de bichos. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 1990. p. 22-5.)

13



060614

Ÿ Adaptação ao meio

Desenvolvimento: Após debater sobre todo conhecimento compartilhado, organizar os partici-
pantes em duplas ou trios de preferência por cooperativa, (ou como car melhor distribuído) e por 
ANTECIPAÇÃO do Orientador denição qual das estratégias abaixo será utilizada com o grupo.

Por isso, após identicar todos os elementos que constituem as fragilidades, bem como as 
potencialidades, é importante analisar cada um dos aspectos descritos na Cartilha do Aluno:

Ÿ Execução do planejamento
Ÿ Desenvolvimento humano

Ÿ Estrutura organizacional
Ÿ Procedimento administrativo

ESTRATÉGIA SUGERIDA

1. Construção de um novo Planejamento

Ÿ Eciência empresarial

Ÿ Temas transversais.

Desenvolvimento: Diante dos apontamentos, reita com o grupo sobre as todas as questões e 
elementos apontados acima, que devem ser INTERNALIZADAS nas cooperativas.

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

2. De que forma se pretende implantar as propostas decorrentes da avaliação?
3. Quais parcerias e articulação deveremos estabelecer ou ampliar para a 
continuidade de nosso projeto de fortalecimento da cooperativa?

1. Quais as perspectivas e prioridades que temos para um novo planejamento?

CAPITULO 4

CAPITULO 5

Momento Multiplicação - Estratégias de multiplicação

Momento Internalização - Estratégias de multiplicação

1. Construção de um novo Planejamento

Lembre-se: É importante conduzir a reexão, no entanto como forma de internalizar nas organizações, é 
fundamental que eles escrevam este planejamento como um Plano de Ação a ser executado.
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Sendo assim, utilize-o sempre que julgar necessário, inclusive propondo que seja inserido em 
outros momentos de capacitação, cujo conteúdo e público seja adequado.

Esperamos que este Caderno Pedagógico tenha sido um importante instrumento de trabalho 
para tais momentos de formação, subsidiando ferramentas fundamentais e estratégicas para a 
aplicação nas cooperativas em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS





Multiplique 

ações de gestão 

e governança na

 sua cooperativa.

Faça sua parte!

União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária
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