
 
 

Esta ferramenta permite planejar oficinas de 
cocriação. As oficinas são espaços de aprendizagem e 
colaboração, onde se praticam novos conhecimentos e 
habilidades para descobrir novos insights, perspectivas 
e ideias de forma coletiva.

Use essa ferramenta para organizar oficinas virtuais 
ou presenciais, em qualquer processo de cocriação 
e tomada de decisão que forem necessários, para 
qualquer tipo de público. Por meio do diálogo e de 
exercícios de facilitação, os participantes contribuem 
com suas perspectivas, resolvendo problemas  
e encontrando soluções por meio da inteligência 
coletiva.

Comece descrevendo o tema, os objetivos e 
o público-alvo da oficina.

Consulte o seu time e outras pessoas 
se considerar relevante (especialistas e 
facilitadores, por exemplo) para, juntos, 
desenharem o roteiro da oficina, definindo as 
atividades, os tempos e os responsáveis por 
cada etapa;

Levante os recursos e a logística necessários, 
lembrando de definir se a oficina será 
presencial ou virtual e, dependendo do 
cenário, quais recursos não podem faltar;

Inicie sua oficina seguindo o roteiro criado 
e execute da melhor forma possível as 
cocriações.

O QUE É?

PARA QUE SERVE E QUANDO USAR?

COMO USAR?

Inspirado em:  Creative Workshop, em Development Impact and You — Practical tools to trigger & support social innovation; Running 
workshops, em Designing for Public Services: a practical guide.

Você está na 1ª fase: preparação 

ORGANIZANDO OFICINAS 2 horas dificuldade 

Preparação Lançamento Premiação21 3 4 5 6 7

 individual ou 
em grupo

https://www.nesta.org.uk/toolkit/designing-for-public-services-a-practical-guide/
https://www.nesta.org.uk/toolkit/designing-for-public-services-a-practical-guide/


TEMA E OBJETIVOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS(AS)

5 MINUTOS

RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL:

5 MINUTOS 10 MINUTOS

10 MINUTOS

15 MINUTOS

RECURSOS E LOGÍSTICA

10 MINUTOS 5 MINUTOS

30 MINUTOS

Explicação do tema, seus objetivos e 
resultados esperados.

Introdução ao 
objetivo, tema 
ou ferramenta 
que serão 
desenvolvidos na 
oficina.

Revisão dos 
resultados e 
validação com  
os participantes.

Descrição dos materiais, equipamentos, 
tecnologias e espaços necessários.

Explicação da 
ferramenta e 
esclarecimentos.

Quebra-gelo ou ação 
inspiracional.

Avaliação da oficina 
e da aprendizagem 
individual e coletiva.

Aplicação da 
ferramenta 
completa junto aos 
participantes.

Rodada de 
apresentações e 
comentários iniciais 
sobre o tópico.

Explicação dos 
próximos passos 
e formas de 
contribuição.

Descrição do público da oficina.
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