
Elaboração do Plano Diretor Participativo de Guarantã do Norte – MT 
1ª. Oficina de Trabalho 

 

Estrutura 
Promoção Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte - MT 

Moderadores 
José Luiz Côrtes Gama 

Pedro Amon 

Local Chácara do Pedro Henrique na linha Gaúcha - Cotrel 

Data 05/março/2016 

Horário 07:30 as 16:30 horas 

Recursos e Materiais Necessários 
Quem Providencia O Que Providencia 

Prefeitura de Guarantã do 

Norte (Pedro e equipe de 

trabalho) 

- Sala com espaço suficiente para número de participantes. 

- 01 data show para projeções 

- 01 ponto para conexão à internet ou acesso via rede wireless 

- Material didático diverso (pincel atômico, cartolinas, papel chamex, papel 

cartão, canetas, cartolina, etc.) 

- Alimentação (almoço e lanches) 

- Convocação dos participantes e distribuição do conteúdo programático 

- Alimentação para lanches e almoço 

- Pastas, papel e caneta para anotações, cópia do conteúdo programático. 

- Controle de presenças e participações, confecção de crachás. 

 

 

 

 

 



Programa e Ordenação Lógica 
 

MOMENTO 
TEMPO 

O QUE FAZER 
OBJETIVO 

O QUE ACONTECE COMO? 
QUEM 

FAZ/PROVIDÊNCIA 
Preparação 

Inicial 
07:30 as 

08:00  

Recepção dos participantes, 
inscrições 

Recepção dos participantes, inscrição, e café 
da manhã. 

 Pedro e Equipe 

 
M – 1 
T – 5’ 

08:00 as 
08:05 

- Recepção dos participantes 
pelo coordenador dos trabalhos 

de elaboração do PDP  
- Abertura e apresentação do 

moderador 

- Fala da Prefeita e do Coordenador 
- José Luiz se apresenta e abre a atividade. 

Chama para a apresentação do grupo. 

 
 

- Sandra/Marcelo  

M – 2 
T – 25’ 

08:05 as 
08:30 

- Realizar apresentação do 
grupo de forma a integrar o 
coletivo dos participantes 
- Levantar as expectativas 

individuais 
 

- Apresentação invertida dos participantes 
(nome, região, função e atividades) 

- Exposição de expectativas. 

- Distribuir tarjetas para os participantes. 
- Cada um escreve em sua tarjeta sua 

expectativa (uma idéia por tarjeta)  
- Organiza cumbuca para sorteio da 

apresentação. 
- Depois de sorteado os participantes 

apresentam seu sorteado 
- Depois da apresentação prega no mural 

sua expectativa 
- Com as tarjetas organizamos o mural 

expectativas. 

J Luiz organiza o “mural 
expectativas”,  

 
J Luiz faz uma síntese do mural 

expectativa  
 

Pedro faz um cartaz com a 
síntese do mural expectativa, 
que ficará guardado, para que 
no final da elaboração do PDP, 

façamos a checagem se as 
expectativas foram atendidas 

M – 3 
T – 10’ 

08:30 as 
08:40 

Consensar temas do programa 
e negociar funcionamento e 

horários 

Monitor destaca os temas da atividade, fazendo 
leitura do programa e elabora contrato sobre 

algumas regras durante atividade 
principalmente com relação ao cumprimento de 

horários. 
Início da elaboração do PDP – Temas: 
1 - "Plano Diretor - Aspectos Legais" 

2 - Discussão temática dos problemas da 
cidade 

Após fechar proposta de programa, o 
moderador negocia itens do contrato 

incluindo tempo das intervenções, 
intervalos para café, almoço, etc. 

 

 
José Luiz 



M – 4 
T – 50’ 

08:40 as 
09:30 

Apresentação da primeira parte 
do conteúdo programático 

"Plano Diretor - Aspectos Legais" 

- Distribuir um texto para cada participante 
- formar grupos de trabalho para leitura 

conjunta 
- cada grupo faz 5 destaques e escreve 

em um cartaz 
- o grupo escolhe quem fará a 
apresentação dos destaques 

- Construir mural “aspectos legais” 

José Luiz 

M – 5 
T – 15’ 

09:30 as 
09:45 

Intervalo para lanche 
É servido lanche para os participantes 

Intervalo para descanso 
 

 
Pedro 

M – 6 
T – 15’ 

09:45 as 
10:00 

Reunir o grupo e retomar 
concentração 

Aplicar a dinâmica de grupo: caneta com fios 
na garrafa. 

 

Usar os materiais caneta, fios de barbante 
e uma garrafa pet 2 litros e um grupo de 

10 pessoas voluntárias do grupo. 
Ressaltar a importância do trabalho 

coletivo 
Aleatório quem é problema? – Troca 

5 min pro grupo planejar 
Repetir tarefa 

Avaliar 

José Luiz 

M – 7 
T – 90’ 

10:00 as 
11:30 

Apresentação das conclusões 
de cada grupo  

O representante escolhido em cada grupo, 
apresenta para os demais quais foram seus 

destaque e justifica 

O cartaz que produziram e qualquer outro 
material que esteja disponível e queira 

utilizar 

José Luiz/representantes dos 
grupos 

M – 8 
T – 90’ 

11:30 as 
13:00 

- Preenchimento do 
“humorômetro” 

- Intervalo para almoço 

- Antes de sair os participantes expressam seu 
humor desenhando as “carinhas” nas tarjetas e 

pregam na parede 
- Servir almoço 

J Luiz organiza o quadro do 
“humorômetro” e deixa a palavra em 

aberto  
José Luiz 

M – 9 
T – 30’ 

13:00 as 
13:30 

Atividade de relaxamento e 
retomada de concentração do 

grupo 
Dinâmica “Medo de desafios” 

1 caixa contendo uma tarefa individual 
para ser cumprida. 

Será passada de mão em mão, qdo parar 
a música quem ficou com a cx deverá 

realizar o desafio.  
Facilitador faz suspense e questiona se 

quer rodar de novo. 

José Luiz 



Dentro tem a surpresa de um bombom 
Discussão: é possível vencer desafios e as 

vezes eles são gratas surpresas 

M – 10 
T – 15’ 

13:30 as 
13:45 

Construção do Painel 
“Problemas da Cidade” 

Cada participante prioriza dois problemas 
urbanísticos do município a serem enfrentados 

Cada participante terá 2 tarjetas, de cores 
diferentes. 

Na de cor X escreverá o principal 
problema urbanístico do município 
Na de cor Y escreverá o segundo 

problema mais significativo do município 
Organização dos painéis, leitura conjunta, 

debate. 
Sintetiza o painel e produz um cartaz que 
ficará de memória para o debate seguinte 

José Luiz 

 
M – 11 
T – 15’ 

13:45 as 
14:00 

 

Apresentação da segunda 
parte do conteúdo programático 

2 - Discussão temática dos 
problemas da cidade 

Apresentação do conteúdo do documento 
plano diretor passo a passo, da página 78 até a 

90 

Utilização de projeção de slides com data 
show 

José Luiz 

 
M – 12 
T – 50’ 

14:00 as 
14:50 

Moderador apresenta ao grupo 
proposta de construção de 

metodologia para priorização 
dos problemas que serão 

enfrentados e organizados por 
TEMA  

O moderador faz a proposta explicando a 
lógica necessária de ser construída e abre 

para o debate com o grupo 

- Em debate com o grupo, os participantes 
ORGANIZAM os problemas por 

PRIORIDADE. 
- Na sequência ORGANIZAM os 

problemas por TEMA. 
- o NÚMERO de TEMAS escolhidos, será 
o número de GRUPOS TEMÁTICOS que 

serão constituídos. 

José Luiz 
 

M – 13 
T – 10’ 

14:50 as 
15:00 

Formar os grupos temáticos 

Formação dos grupos temáticos entre os 
participantes do grupo maior, sendo que a 

escolha do grupo no qual participar, se dará por 
afinidade/expertise ao tema. 

- Com cada tema escrito em cada cartaz, 
cada participante escreve seu nome em 

uma tarjeta e a prega no cartas 
correspondente ao tema que deseja 

discutir. 
- Construídos voluntariamente os grupos, 

abre-se o debate para avaliação da 
composição dos grupos e correções caso 

necessário. 

José Luiz  



M 14 
T – 15’ 

15:00 as 
15:15 

Intervalo para lanche  Servir o café  Pedro 

M 15 
T – 20’ 

15:15 as 
15:35 

Explicar o passo seguinte: 
- Redação técnica do 
diagnóstico da cidade 

- Subsídio de informações aos 
grupos 

- Trabalho que será 
desenvolvido na 2ª oficina  

- redação técnica do diagnóstico da cidade  
- envio aos integrantes dos grupos temáticos, 

material técnico para leitura e informação, 
pertinente ao tema de cada grupo. 

- Debate 

Pedro encaminha por e-mail Pedro e equipe 

M 16 
T – 25’ 

15:35 as 
16:00 

Avaliação 
- Avaliar o dia a partir do humorômetro 

desenhado no quadro 
- Agradecimentos pelos moderadores 

Avaliação: Como as pessoas se sentiram 
durante a atividade em relação a si 

mesmas, o grupo e a atividade. 
José Luiz  

M 17 
T – 30’ 

16:00 as 
16:30 

Encerramento Sandra/Marcelo agradece aos participantes   Sandra/Marcelo 
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