
Informe de Resultados
Mobilização Dia da Educação #Nem1PraTras



Relembrando 
a proposta



Mobilização foi proposta com os objetivos de

- realizar uma jornada nacional pela educação, buscando engajar atores 
do campo educacional e de toda a sociedade;

- reforçar importância do acesso à educação de qualidade para todos;

- fortalecer junto à sociedade e aos meios de comunicação os
principais temas e desafios da educação brasileira;

- dar visibilidade aos adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social e educacional;

- Formar alianças em torno do compromisso comum de
não deixar #Nem1PraTras.



A campanha

A Fundação Roberto Marinho, com apoio de diferentes organizações que atuam no campo da educação, 
desenvolveu uma campanha de mobilização social, em diferentes plataformas de mídia, durante todo o 
mês de abril de 2019 e ações presenciais 

92 organizações integraram a parceria 

No dia 28 de abril de 2019, o Canal Futura dedicou 24 horas de sua programação na TV a uma curadoria 
temática sobre o tema da educação e seus principais desafios no Brasil, informando, mobilizando e 
também potencializando as ações de mobilização presencial.

Foram adotadas um conjunto de hashtags para unificar a comunicação em rede por todas as telas, como: 
#DiaDaEducacao; #Nem1PraTras; #Nem1SemEscola; #Nem1SemProfessor; #Nem1SemAprender



Mobilização Presencial

A mobilização presencial ocorreu por adesão 
de organizações públicas, privadas e do 
terceiro setor em vários locais do Brasil, que 
atuaram mobilizando suas redes e 
colaboradores, e realizando atividades em seus 
territórios de atuação.

A equipe propôs um Guia de Atividades, para 
ser utilizado por todas as pessoas interessadas 
em envolver-se na mobilização. 

https://drive.google.com/drive/folders/1US72WcnO0cHYm5ZNScxoRCs1CIbeqB9k


diadaeducacao.org

Para dar suporte e acesso público aos 
materiais e ao propósito da mobilização, foi 
desenvolvida e publicada uma landing page 
para a mobilização, com um domínio 
específico: diadaeducacao.org

A landing page foi também espaço para 
menção e agradecimento à rede de parceiros.

http://www.diadaeducacao.org/


Produção de conteúdo temático com participação dos parceiros

Ao longo do mês de abril, o Núcleo de Jornalismo do Futura produziu e exibiu 81 programas dedicados 
à educação. Em média, foram 20 produções a cada semana discutindo diferentes aspectos da educação 
brasileira, apresentadas em cinco produtos (Conexão, Debate, Entrevista, Faz a Diferença e Minuto).

Foram acatadas 58 sugestões de conteúdo dos parceiros. Esse número abrange propostas de pauta, 
indicações de entrevistados ou abordagens enviadas por colaboradores tradicionais e por instituições 
que se sensibilizaram pela importância do tema.

Acesse aqui a lista completa dos conteúdos produzidos, suas respectivas sinopses e links para os vídeos.

https://drive.google.com/open?id=1JFpKiij3gvtCkJ-iFJTZczgnDBpniqza8hoFLmrwd1U


Participação 
e percepção 

dos parceiros



Parcerias

A mobilização reuniu um 

total de 92 organizações 
parceiras durante o mês 
de abril de 2019, com as 
adesões evoluindo 
semanalmente conforme o 
gráfico ao lado.



Aplitech Foundation, Ashoka Escolas Transformadoras, Associação brasileira de incorporadoras imobiliárias ABRAINC, Associação AlfaSol, 

Associação Nova Escola, Associação Quero na Escola, Associação Vaga Lume, Beenoculus S.A., C-Brand, Casa Educação, CENPEC, Centro Ruth 

Cardoso, Cidade Escola Aprendiz, Centro de Inovação para a Educação Brasileira CIEB, Comunidade Educativa CEDAC, Comunitas, 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Consed, Construtora Estrela da Manhã LTDA, Conviva Educação, Ensina Brasil, Estante Virtual, Escola 

de Educadores do Instituto Esporte Mais, Estante Virtual, Explorum Educacional, Falconi Educação, FGV EBAPE CEIPE, FIESP, Fundação Banco 

do Brasil, Fundação Bradesco, Fundação Cesgranrio, Fundação Iochpe, Fundação Lemann, Fundação Maurício Sirotsky  Sobrinho, Fundação 

Roberto Marinho, Fundação SM, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Tide Setubal, Fundação Victor Civita, Fundação Volkswagen, GIFE, 

Globosat, Grupo Godoi (colégios AB Sabin, Albert Sabin e Vital Brazil), Instituto Alana, Instituto Arte na Escola, Instituto Ayrton Senna, Instituto 

Chapada de Educação e Pesquisa ICEP, Instituto Coca-Cola Brasil, Instituto Ecofuturo, Instituto Federal da Paraíba - Campus Sousa, Instituto 

GRPCOM, Instituto Natura, Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco, Instituto Votorantim, 

Irmandade Evangélica Betânia, Itaú BBA, Itaú Social, JUNGLEBEE XR, Mathema, Movimento Pela Base, Museu de Arte do Rio MAR, Museus de 

Congonhas, Nossa Causa, Oi Futuro / Instituto, Parceiros da Educação, Planetapontocom, Prosas, Rede Conhecimento Social, Revista Educação, 

Revistapontocom, SBCOACHING Social, SED Mato Grosso do Sul, Semesp, SENAI Nacional, SENAI São Paulo, SESI Nacional, SESI São Paulo, 

Todos Pela Educação, TV Globo, Undime, UNESCO no Brasil, Unifatea, Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI, Universidade de Passo Fundo 

UPF, Universidade Estadual de Goiás UEG, Universidade Positivo, Instituto MRV, Centro Universitário Unisociesc Curitiba



Percepção dos parceiros sobre o processo

56% das organizações parceiras responderam ao formulário de avaliação.

A metodologia de trabalho coletivo compartilhando ambiente online do G-Drive foi aprovada por mais 
de 90% dos respondentes, sendo que não foram identificadas dificuldades no acesso e uso dos 
materiais disponíveis. 

Quase metade das organizações fez sugestões de pautas e participou da discussão de conteúdo e 
abordagens de temas educacionais incluídos nos programas do jornalismo do Canal Futura, numa 
experiência que foi "bem" e "muito bem" avaliada pela maior parte dos respondentes.

“Achei um formato muito cooperativo, transparente e engajador. Parabéns pela coragem de 
colocar na rua uma mobilização nacional, com tantos parceiros neste formato aberto e livre.”



Atuação coletiva em Redes Sociais

97,6% dos respondentes  atuaram com mobilização em seus próprios perfis de Redes Sociais.

Em ordem de importância, foram mais utilizadas as redes: Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter, com 
uma concentração de postagens na terceira e quarta semanas da mobilização.

61% dos respondentes acreditam que “houve” ou “pode ter havido” melhoria de performance em seus 
próprios perfis de redes sociais após atuação coletiva na mobilização virtual.

"Número de compartilhamentos do post sobre a presença da FVW no programa Conexão Futura 
[aumentou]. Além disso, iniciamos o compartilhamento de stories, usando os materiais da 
campanha. A Fundação não utilizava esse recurso do FB."

"No Facebook percebemos que o alcance foi melhor quando postamos os vídeos da campanha."

"Em especial o vídeo que compartilhamos foi, por sua vez, mais compartilhado do que a maior parte 
dos nossos conteúdos proprietários."



Postagens nas redes, em 
milhares de posts

Durante o mês de abril, as 

postagens usando as 
hashtags da campanha, 
identificadas pelo 
monitoramento das redes 
sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram e LinkedIn), 
evoluíram como indicado 
no gráfico.

Na última semana foram 

realizadas quase 2 mil 
postagens, sendo quase 
800 delas pelas 
organizações parceiras.

Fonte: Beatriz Sartório



Sites e blogs

Mais da metade dos parceiros (57,1%), também publicou materiais em sites corporativos ou blogs, 
especialmente nas terceira e quarta semanas de mobilização.

59,5% dos parceiros também utilizou algum canal de comunicação direta com a própria rede durante a 
campanha. Principalmente através do envio de newsletter e de mensagens SMS. Mais uma vez, com 
ações concentradas nas terceira e quarta semanas de mobilização.



Engajamento no Facebook

Considerando o 

engajamento público com 
a campanha no perfil do 
Canal Futura no Facebook, 
alcançamos os resultados 
apresentados no gráfico. 

A média de engajamento 

global e no Brasil é 
fornecida pelos relatórios 
Digital in 2018 in southern 
America e Digital 2019. 
Essentials insights into 
how people around the 
world use the internet, 
mobile devices, social 
media, and e-commerce, 
informado pelas iniciativas 
We Are Social e Hootsuite

Fonte: Reportei



Trending Topics Twitter

No dia 28 de abril, com a 

participação das 
organizações parceiras e 
de pessoas interessadas 
no assunto, foi possível 
manter a hashtag 
#DiaDaEducacao entre os 
trendind topics Brasil 
durante 4 horas seguidas, 
indo da 6ª à 10ª posição, 
conforme indicado no 
gráfico ao lado.

Fonte: Twitter



Impressões e 
visualizações, em 
milhares de views

Apenas nos perfis do Canal 

Futura, os vídeos 
informativos com dados 
sobre educação tiveram 
678 mil visualizações no 
Twitter e 390 mil no 
YouTube, totalizando mais 
de 1 milhão de views. Os 
vídeos de maior destaque 
trataram da relação entre 
evasão e segurança 
pública. Os vídeos foram 
também acessados outras 
milhares de vezes em 
perfis de organizações 
parceiras.

Fonte: Twitter Analytics; 

YouTube Analytics



Mais de 60% dos parceiros consideram haver razões para continuar a mobilização

“A integração das organizações com o objetivo de fazer as pessoas conversarem sobre Educação. É um 
tema de extrema importância, sendo trabalhado em rede tem maior chance de alcance.”

“Pautar o assunto Educação; levar o tema à maior quantidade de pessoas; qualificar o debate; levantar 
discussões sobre assuntos atuais que requerem debate.”

“Capacidade de alcance da campanha e a troca entre os participantes, de modo a manter o tema em 
constante debate pela sociedade brasileira, auxiliando no monitoramento e no advocacy.”

“O fortalecimento de uma rede pelo direito à educação e o alinhamento sociopolítico em torno do tema.”

“Possibilidade de compartilhar atividades de sucesso que podem ser replicadas por outras instituições. 
Possibilidade de aprender com outras instituições. Possibilidade de engajar um maior número de pessoas 
nas atividades.”



Como podemos melhorar

“Utilizando outras datas relevantes do calendário educacional, como o Dia dos Professores, por exemplo.”

“Um grupo de trabalho digital para obter uma aproximação maior com os envolvidos (unir forças).”

“A agenda da Universidade e do Colégio é feita com muita antecedência. Para produzir um evento em 
abril, precisávamos ter iniciado as discussões no comecinho de fevereiro.”

“Acredito que podemos pensar em ações periódicas de apoio conjunto.”

“Antecipar ações de engajamento da rede dentro de um calendário. Planejamento no início do ano e 
reuniões periódicas para ver o andamento das ações. Dessa forma, mantemos uma coerência dos pedidos 
e das ações, sem sobrecarga.”

“Diversificação maior de protagonistas.”



Publicidade



MARÇO ABRIL

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Imprensa

Televisão 1° Filme 2° Filme 3° Filme

Rádio 1° Spot 2° Spot 3° Spot

Mídia Impressa

Comunicação Externa

Comunicação Interna

Plano de ações de comunicação

2/4
Informativo Futura, Newsletter FRM
e início de comunicação em redes sociais

26/4
Convite para o 
evento do Dia 
da Educação

18/4
Divulgação interna
do filme publicitário

28/4
Evento

15/4
Divulgação interna

do filme publicitário e 
distribuição de Kits 

(camiseta, adesivos e 
botton)

29/3
Início da divulgação 

para imprensa

18/4
Pôster na fachada do Museu 
do Catete

2/4
Informativo Futura e início 
de comunicação interna 
(Mídia InDoor, Intranet e 
Ambientação do escritório)



Campanha na TV

Para informar à sociedade sobre a iniciativa, 
foi criada uma campanha de TV composta por 
três filmes publicitários, apontando para 
diferentes desafios da educação. Conheça os 
filmes pelos links abaixo.

Filme 1: jovens fora da escola

Filme 2: formação continuada de professores

Filme 3: aprendizagem e condição social

https://drive.google.com/open?id=1V4O_WBgrb7WgYae90CguFy4cw8snpcEP
https://drive.google.com/open?id=1Dtb1qeBpmdAYmftaQwoTw7ZUyxIBoL_q
https://drive.google.com/open?id=1M3gVve2KoNSAeuDJQXw7P59pflpmHQR5


7 canais122 canais na rede 1 canal

Fonte: Sistema SIS COM – Paralelas TV Globo, Relatório Tx Schedul Materials Report – Canal Futura e  Sistema TV + Globosat 

Veiculações publicitárias 
por TV

Os filmes publicitários 

foram veiculados entre os 
dias 12 e 28 de abril pelos 
122 canais que compõem 
a Rede Globo, 7 canais do 
sistema Globosat e o 
Futura. 

Ao todo, foram alcançadas 

4.977 inserções da 
campanha, representando 
mais de R$10 milhões em 
valor de tela.



Fonte: Sistema SIS COM – Paralelas TV Globo, Relatório Tx Schedul Materials Report – Canal Futura e  Sistema TV + Globosat 

Veiculações publicitárias 
por rádio

Os spots publicitários 

foram veiculados entre os 
dias 12 e 28 de abril pelos 
pela CBN, Rádio Globo e 
BH FM, cobrindo as praças 
de Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília.

Ao todo, foram alcançadas 

683 inserções da 
campanha, representando 
mais de R$1,9 milhões em 
valor comercial.

Rio e SPRio, SP, BH e DF

Spot 1 – 16 a 19/4 Spot 2 – 20 a 24/4 Spot 3 – 25 a 28/4



 1° Anúncio
26/4

2° Anúncio
28/4

Fonte: Exemplares dos jornais 

Veiculações publicitárias 
por impressos

Foram produzidos e 

veiculados spots em 3 
jornais, pra divulgação dos 
eventos locais no Rio de 
Janeiro, entre os dias 26 e 
28 de abril.

Ao todo, foram alcançadas 

6 inserções da campanha, 
representando mais de 
R$430 mil em valor 
comercial.



Imprensa e 
mídia espontânea



218 reportagens, notas ou citações* sobre o Dia da Educação e a  campanha #Nem1PraTras publicadas em 
jornais, TVs, rádios, sites e blogs, de 27 de março a 4 de maio de 2019, via assessoria de imprensa* 

80 veículos de imprensa noticiaram a ação em 32 municípios brasileiros: 48% do Grupo Globo e outros 
52% de  outros grupos de comunicação

R$ 6,5 milhões é a equivalência publicitária dos resultados obtidos via assessoria de imprensa

*Fonte: Info4

Colocar esses números num formato mais visual!



Principais veículos de imprensa que noticiaram a ação



Pautamos o Dia da Educação e a ação 
#Nem1PraTras nos programas de 
entretenimento da TV Globo. 

Assista aqui Assista aqui

Assista aquiAssista aqui

http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjA5NTQ2OA&bA=ODAzNjA&Ym9vaw=Mjg0MDI2MA&b3JkZW0=MTQ4OTEwNjc3&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjYvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjA5NTUzNQ&bA=ODA1NTU&Ym9vaw=Mjk5NTU0&b3JkZW0=MTQ5Mjc2OTQ4&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjgvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
https://globoplay.globo.com/v/7572683/
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjA5NTU0NQ&bA=ODA1ODk&Ym9vaw=Mjk5NTU0&b3JkZW0=MTQ5Mjc2OTQ3&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjgvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv


Conquistamos 121 inserções de TV em 41 telejornais 
de afiliadas da TV Globo,  em 15 estados, de todas as 
regiões brasileiras.

Confira aqui todas as reportagens nas afiliadas 

Assista aqui

Assista aqui Assista aqui

Assista aqui

Assista aqui

http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjA5NDY5MA&bA=Nzg3NDg&Ym9vaw=Mjg0MDI3Mw&b3JkZW0=MTQ2Mzk5NjU0&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MTEvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
https://globoplay.globo.com/v/7533132/
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjA5NTA1Mg&bA=Nzk2MDU&Ym9vaw=NDYzOTk4Nw&b3JkZW0=MTQ4MTY2NDM5&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MTkvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/fundacao-roberto-marinho-promove-campanha-pelo-dia-mundial-da-educacao/7543538/
https://globoplay.globo.com/v/7537308/programa/


Leia aqui

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/o-que-fazer-no-rio-de-janeiro/noticia/2019/04/26/dia-mundial-da-educacao-e-celebrado-com-atividades-gratuitas-neste-domingo-no-rio.ghtml
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=MTU4MQ&YQ=MTU4MQ&bQ=OTUzODI5&bA=OTUzODI5&b3JpZ2Vt=cGNvbnRybw&bm9tZQ=KEF1dG8pIFLhZGlvIE5vdO1jaWFz
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/educacao-sempre-e-preciso-sonhar.html


Link da EBC





Leia aqui

Leia aqui

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/04/09/nem1pratras-um-movimento-pela-educacao.html
http://jeduca.org.br/texto/educacao-pautas-sobre-acordos-internacionais


CBN 1 – escute aqui CBN 2 – escute aqui Ouça aqui

http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MTM5MzcxNA&bA=ODA1NTA&Ym9vaw=Mjk5NTU0&b3JkZW0=MTQ5Mjc2OTY5&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjgvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MTM5MzcxNA&bA=ODA1NTA&Ym9vaw=Mjk5NTU0&b3JkZW0=MTQ5Mjc2OTY5&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjgvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=MTU4MQ&YQ=MTU4MQ&bQ=OTUzODI5&bA=OTUzODI5&b3JpZ2Vt=cGNvbnRybw&bm9tZQ=KEF1dG8pIFLhZGlvIE5vdO1jaWFz
http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=MTU4MQ&YQ=MTU4MQ&bQ=OTUzMjk2&bA=OTUzMjk2&b3JpZ2Vt=cGNvbnRybw&bm9tZQ=KEF1dG8pIFLhZGlvIE5vdO1jaWFz


Leia aqui

http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjUyNzE2ODk&bA=ODA1MDY&Ym9vaw=Mjg0MDI3OQ&b3JkZW0=MTQ5MTAzNzUz&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjcvMDQvMjAxOQ&who=103863&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv


http://www.info4.com.br/ver/exibir.html?Yw=NDE4Nw&YQ=NDE4Nw&bQ=MjUxNTgxNDg&bA=NzcxODU&Ym9vaw=MzA4NTYzOQ&b3JkZW0=MTQzNTQwNjg0&b3JpZ2Vt=ZW1haWw&ZGF0YQ=MjcvMDMvMjAxOQ&who=97776&bm9tZQ=RnVuZGHn428gUm9iZXJ0byBNYXJpbmhv
http://telaviva.com.br/26/04/2019/canal-futura-dedica-24-horas-da-programacao-a-conteudos-sobre-educacao/


Mobilização presencial 
no Rio de Janeiro



Organização de eventos presenciais por 
parceiros

33,3% dos parceiros afirmaram ter organizado ações de 
mobilização presencial. 

A diversidade destas iniciativas foi enriquecedora, 
envolvendo atividades tais como: concerto musical; rodas 
de conversa e debates temáticos com jovens, educadores
e familiares; apresentações culturais e artísticas; atividades 
de inclusão de pessoas com deficiência; encontros e 
palestras com ex-alunos; produção e exibição de 
audiovisuais; jornadas de formação de professores; 
encontros setoriais; encontros de mobilização interna
de colaboradores; promoções e sorteios; replicação de 
atividades do Guia de Atividades preparado para
a mobilização.

fotos do Concerto Didático na Fundação 
Cesgranrio



Mobilização no Rio de Janeiro

Com a participação de parceiros locais no Rio de 
Janeiro, foi realizada uma ocupação educativa do 
espaço do Museu da República no Rio de Janeiro, 
o Concerto Didático no Auditório da Fundação 
Cesgranrio e as Visitas Guiadas para Cegos no 
MAR, envolvendo discussões, atividades 
educativas e culturais, no dia 28 de abril.



MOBILIZAÇÃO EXTERNA
Objetivo

Celebrar o Dia da Educação. Mobilizar o público 
em geral. Debater os desafios e dificuldades. 
Mostrar as iniciativas em torno do tema. 
Formato: Evento no jardim do Museu da 
República no Rio de Janeiro contando com 
atividades gratuitas, com a oferta de 
contadores de histórias, debates e 
apresentação de slam. Ambientação e 
comunicação visual customizadas para o 
evento. Distribuição de material promocional 
para aumentar penetração da marca/causa 
dentro do espaço.



MOBILIZAÇÃO EXTERNA
Resultado

-Público estimado de 450 pessoas participou 
das atividades na tenda;

- Mais de 800 pessoas impactadas pela ação 
promocional;

- Penetração da marca/causa para todo o 
espaço do Museu além da tenda através dos 
balões e equipes com camisetas circulando 
pelo espaço.




