durante
4 meses

o concurso movimentou a cidade com 149
propostas de melhorias para a região, trazendo
educação, cidadania, cultura e participação social
como os principais temas abordados na
plataforma digital.

“Foi um novo caminho de participação social que utiliza as tecnologias digitais e permite
a formação de uma agenda feita de forma horizontal, distribuída e participativa”.

3.129 participantes
600 mil pessoas impactadas pelas
Mensagens do concurso no Facebook

1017 Participantes cadastrados na plataforma
987 Participantes ativos na plataforma

O Concurso de Ideias Sorocaba Colaborativa envolveu todos os
sorocabanos dispostos a transformar o local onde vivem, e estimulou
diretamente a participação dos jovens da cidade. Todos os cidadãos
puderam participar, apontando ideias, colaborando com as propostas
de outras pessoas e votando naquelas que acharam mais importantes
para Sorocaba.

participantes

Faixa etária | Total de participantes
jovens
até 35 anos 16 a 18 anos

17,50%

Alinhado com o conceito de Cidade Educadora, o concurso incentivou
os moradores e os jovens a aprenderem na cidade e com a cidade. As
oﬁcinas buscaram criar recursos, oportunidades e condições para a
participação, construindo comunidades em torno das propostas e
estimulando a relação entre escola, alunos, professores e a cidade e
seus demais moradores.

70%

56%

43%

15 a 29 anos

sexo feminino

sexo masculino

82,50%

Atividades

www.sorocabacolaborativa.org

Reuniões, Oficinas e atividades
realização

97

76

Atividades realizadas
no total

41

Oﬁcinas realizadas
em escolasmunicipais

Oﬁcinas

adultos
acima de 35 anos

2112 pessoas
participando de atividades presenciais
( reuniões, oficinas, etc)

Pontos de
atividade
FACENS
16

08

UNESP

EM Flavio de S. Nogueira
02

parceria

Apoio

Propostas na
plataforma
19 destaques

Total de propostas:

Educação

7 propostas

11%
36 %

Educação
Cultura e Lazer
Direito a cidade

Outros temas

Design: FIB | Fábrica de ideias brasileiras

EM Leonor P. Thomaz

07

09

Colégio
Renascer

SESC

11

06

EM Achilles de Almeida
01

15

10

UFSCAR
19

12 vencedoras:

Cultura e Lazer
4 propostas

Direito a cidade
3 propostas
15 - Mais espaço para os ciclistas!

Estimular que os comerciantes arrumem espaço em seu estabelecimento
para um pequeno estacionamento para os ciclistas.

02 - Mais opções de cursos em faculdades públicas!

09 - Nosso Espaço

16 - Iluminação da Rua Facens

Construção de um sobrado sustentável às margens do rio Sorocaba para
ser um espaço livre de cultura, com exposição de quadros, exibição de
ﬁlmes e peças de teatro, livros para leitura no local - que contaria com
redes e sofás - e um café.

Levar para escola debates sobre a utilização da tecnologia e ações de
difusão da cultura/movimento Maker, através de ações de robótica
utilizando lixo tecnológico, onde os alunos podem replicar em suas
comunidades com reutilização de equipamento e brinquedos usados.

10 - Incentivo à criação do hábito cultural

04 - Passe de ônibus gratuito para estudante

Disponibilizar passe gratuito aos estudantes nos ﬁnais de semana para
realização de atividades culturais.

Disponibilizar transporte publico gratuito para que os estudantes
tenham acesso a uma educação de qualidade pública e gratuita,
independente do bairro onde a escola esteja localizada.

05 - Material Didático Apostilado

Utilizar material didático apostilado, em especial nas classes de Ensino
Médio da Rede Municipal, para que as aulas e os estudos domiciliares
sejam mais "produtivos".

06 - Melhoria na Merenda Escolar

Meio Ambiente

04

Desenvolver corredores criativos na cidade, para visitação turística e
cultural em ruas da região central do município.

03 - Escola Hacker Clube

21%

05

08 - Corredores Criativos de Sorocaba

Ampliar opções de cursos nas universidades públicas.

16%

GUARDA MIRIM

01 - Rodas de conversas: Gênero e Sexualidade

ealizar nas escolas Rodas de Conversas para conscientização de crianças
e adolescentes sobre sexualidade e gênero.

16%

14

EM Dr. Getúlio Vargas
Sorocaba é membra da Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice),
entidade que tem apoio da Unesco e conta, atualmente, com 456 cidades
associadas, de 37 países de todos os continentes, sendo também a
coordenadora brasileira na entidade.

149

17

12

Melhorar a alimentação dos alunos de escolas municipais por meio da
criação de um fundo especiﬁco e da implementação de um programa de
arrecadação junto aos alunos.

07 - Educação política nas escolas públicas de Sorocaba

Oferecer aulas e palestras nas escolas, fora do horário escolar , para a
discussão de temas políticos e/ou palestras relacionadas ao assunto.

Realizar ações culturais em bairros, escolas, e em pontos públicos, bem
como campanhas e eventos, para estimular o habito cultural dos cidadãos.

Iluminação para toda a Rua Facens.

17 - os horários dos ônibus estão realmente
certos para os jovens?

Adequar o horário dos ônibus que passam nas escolas municipais de
ensino médio noturno.

11 - Passe Livre Cultural

Meio Ambiente
3 propostas

12 - Programa de Educação Ambiental em Sorocaba

Implementar um programa completo de Educação Ambiental nas
escolas públicas de Sorocaba, permitindo a formação de novos agentes
multiplicadores.

13 - Campanha: "Adote uma muda"!

Conscientizar e incentivar toda a população referente aos benefícios de
uma árvore sadia na vida de todos.

14 - Falta de água? NÃO MAIS!!!

Reaproveitar água de enchentes, usando caminhões pipas para sucção
e transporte das águas para um local de tratamento. Há projetos sendo
testados pela UFScar que podem orientar uma experiência piloto.

Outros temas
3 propostas
18 - Vagas de Emprego em Sorocaba e Região
- Parceria Sosicla de Empregos

Levar ao conhecimento da população desprovida de acesso à internet as
vagas disponíveis on-line através de um intermediador aﬁxado em 39
ativos da cidade de Sorocaba.

19 - Pontos de Empoderamento de Mulheres

Promover o empreendedorismo, a geração de renda, empregabilidade,
protagonismo e qualidade de vida à mulheres, mães e famílias em situação
de vulnerabiidade social.

