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aPreSenTaÇÃo
caro educador,
O Programa Com.Domínio Digital foi criado em 2004, 
voltado para a formação integral e integrada de jovens 
e sua inserção no mundo do trabalho. O itinerário for-
mativo inicial e o material estruturado voltado para 
jovens e educadores foi desenvolvido, validado e siste-
matizado em 2010, tornando-se um marco importan-
te para todo o processo de expansão e escala em nível 
nacional e internacional, além de inspirar o desenvolvi-
mento de tecnologias educacionais afins, algumas de-
las incorporadas à Rede de Ensino Médio de Educação 
do Estado do Ceará a partir de 2012. 

O Programa foi desenvolvido e validado contando 
com o compromisso, envolvimento e competência 
técnica de várias equipes de educadores, a começar 
pela primeira equipe, fonte de inspiração inicial. Os 
planos de aulas que integram o material estruturado 
dos educadores foram cuidadosamente criados, testa-
dos e avaliados, sendo realizados ajustes que permiti-
ram o crescimento com qualidade.

A partir de 2012, a equipe técnica sentiu a necessidade 
de realizar as atualizações no material estruturado dos 
educadores e dos jovens, sendo proposto um desafio 
inicial às equipes técnicas dos diversos Estados, que 
fizeram um primeiro exercício de proposição, de acor-
do com os temas. Coube à equipe técnica do Estado 
do Ceará a revisão e adequação das propostas para a 
validação em escala, em 2013, em 17 núcleos pedagó-
gicos implementados em Escolas Públicas do Ensino 
Médio, em regime de contraturno escolar, distribuídas 
por diversos municípios.

Assim, os “novos planos de aulas” foram implementa-
dos por meio de capacitações em regime de imersão 
e capacitações continuadas. Os educadores que parti-
ciparam desse processo, retornavam nas capacitações 
subsequentes   com a avaliação das aulas/oficinas reali-
zadas, que motivaram novos ajustes à proposta inicial.

Esse foi um processo rico e intenso, que envolveu as 
áreas de Desenvolvimento Pessoal e Social- DPS, Con-
texto das Relações do Trabalho- CRT e Tecnologia da 
Informação e Comunicação –TIC.  Esta publicação é 
voltada para os educadores que irão trabalhar com os 
jovens nestas áreas, e, por esta razão, é apresentado 
por área,  mas guarda a natureza inter e transdiscipli-
nar do Programa, um dos diferenciais em termos teóri-
co-metodológicos.

Disponibilizamos às equipes profissionais este conjun-
to de publicações, que refere-se ao material estrutura-
do dos educadores das três áreas de intervenção do 
Programa, com o nosso profundo reconhecimento e 
agradecimento a cada profissional que participou das 
diversas fases deste processo, com o seu investimen-
to na criação ou validação, dedicação,  competência 
técnica, rigor terórico-metodológico, e, abertura para 
avaliação e revisão constantes.

Temos a certeza de que estamos apresentando um 
material que tem consonância com os anseios da ju-
ventude, em especial, nesse desafio da preparação 
para uma inserção laboral qualificada aliada à perma-
nência e ascenção profissional.

Nossos agradecimentos à Fundação Jacobs e Funda-
ção SES que apoiaram esta etapa da  sistematização e 
à Secretaria de Educação do Estado do Ceará- Seduc, 
que  abraçaram conosco o desafio da implementaão e 
validação da metodolgia em escala. 
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COM.DOMÍNIO DIGITAL
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OFICINAS

1 - Apresentação da Metodologia do Programa e da Equipe (4h)

2 - Objetos Que Falam Sobre Mim

3 - Formando o Grupo
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TEMA

OBJETIVOS n Acolher os jovens no programa;
n Propiciar espaço para 
que eles se apresentem;
n Estimular laços de amizade no grupo, a 
partir de atividades interativas;

n Apresentar a metodologia 
do programa para os jovens;
n Construir o contrato de convivência;
n Observar a existência de atributos 
constantes no SMA.

Apresentação da Metodologia do Programa e da Equipe (4h)

TEMPO

30’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n A equipe deve receber os jovens com o ambiente previamente preparado. Na parede, um cartaz de boas vindas estará 
afixado, com o seguinte texto: “SEJAM BEM VINDOS. NÓS NOS IMPORTAMOS...”. A ideia da frase é que seja complementada 
com a expressão “COM VOCÊS”, logo após as falas iniciais da equipe. A fala da equipe local deve ressaltar a importância de 
cada um, tendo um olhar para a singularidade e para o potencial deles como indivíduos.
Obs: A parte do texto “com vocês” deverá ser preparada previamente - junto com os outros materiais - e guardada em um 
local “escondido”, na sala: no momento exato, os educadores utilizam-na na complementação da frase; 
n Na sequência, convidar os jovens a participar da vivência do Barbante – “Nó Sozinho”  
O grupo é convidado a fazer um círculo em pé. Perguntar ao grupo: o que representa um círculo? (horizontalidade, infinito, 
proximidade, olho-no-olho, democracia, circulação de energia, etc.). Ensinar ao grupo o exercício das mãos (direita sobre 
esquerda. Direita dá energia; Esquerda recebe) Solicitar que se deem as mãos. Na sequencia, soltam as mãos. Entregar um 
pedaço de barbante ou fitilho de cerca de 10 cm. Pedir que, em 30 seg., deem um nó no barbante só com uma mão, sem 
apoiá-la em nenhum lugar. Em seguida, após os 30 seg. pedir para repetir o exercício com a ajuda do outro (tb. usando só 
uma mão).
n Os educadores concluem a atividade, reforçando o discurso sobre a importância da cooperação para superar os 
desafios presentes nos grupos.  
OBSERVAR: abertura para o programa, concentração, cooperação, comunicação interpessoal

DESENVOLVIMENTO 1
ELABORAÇÃO DO CRACHÁ
n Entregar ao grupo pedaços de cartolina recortados, em branco, do tamanho de crachás e perfurados na parte superior.
n Disponibilizar no centro do círculo, barbante ou novelo de lã, lápis cera, hidrocor.
n Explicar que eles irão confeccionar seus próprios crachás, de forma personalizada, customizada. Para tanto, deverão 
colocar no crachá, uma imagem, cores, ou uma frase que os caracterize também.
n Ao final, cada um apresenta seu crachá e o coloca no pescoço.
n Explicar que, ao final, os crachás serão recolhidos e colocados em um “cabide de crachás” e que eles o utilizarão ao 
longo da formação. (se não for possível, guardá-los em uma caixinha)

DESENVOLVIMENTO 02
A equipe deve apresentar do itinerário e da metodologia Programa, utilizando PPT específico, com cada educador 
falando sobre sua área durante a apresentação.
o Para perceber com mais eficácia a compreensão dos jovens acerca das informações expostas, todos são convidados a 
participar da atividade “o boneco das expectativas” – o grupo é dividido em 06 equipes/partes (partes estas que serão 
divididas a partir do “todo” do boneco: cabeça, perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo e coração); 
(educador prepara as partes previamente: o boneco e balões onde escreverão suas conclusões).
Sugestionadas pela parte do boneco que pegaram, cada equipe responderá uma questão apresentada:
1- Cabeça+balão: O que vocês pensam a respeito da oportunidade de participar do Com.Domínio Digital?
2- Perna direita+ balão: Que caminhos vocês pretendem construir neste grupo?
3- Perna esquerda+balão: Quais passos serão os mais importantes neste início de caminhada?
4- Braço direito+ balão: Que forças pessoais e coletivas vocês acreditam ser importantes para o crescimento do grupo?
5- Braço esquerdo+balão: Que fraquezas precisam ser evitadas para que a proposta da formação aconteça de forma 
que todos possam ser beneficiados?
6- Coração+balão: Quais os nossos sentimentos neste início de caminhada?     

A conclusão da atividade ocorre com a apresentação das equipes. A montagem do boneco será feita na proporção em que 
as equipes forem partilhando suas discussões e anexando as partes do boneco no quadro/parede. Ao final, o educador 
deve solicitar complementações/ sugestões, em cada “parte”, das outras equipes/ jovens.

OBSERVAR: participação, trabalho em equipe, liderança, escuta, iniciativa, motivação para participação no programa

1
semana de 
acolhida

CONTINUA
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TEMA

OBJETIVOS n Acolher os jovens no programa;
n Propiciar espaço para 
que eles se apresentem;
n Estimular laços de amizade no grupo, a 
partir de atividades interativas;

n Apresentar a metodologia 
do programa para os jovens;
n Construir o contrato de convivência;
n Observar a existência de atributos 
constantes no SMA.

Apresentação da Metodologia do Programa e da Equipe (4h)

TEMPO

15’

5’

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Cartaz de boas vindas; Papel metro para o contrato de convivência;
n Barbante, cordão de crachá ou fitilho; (5m para turma de 50)
n Data show;
n Partes do boneco para a vivência;
n Canetas, lápis, hidrocor, fita adesiva;
n Pincel atômico.  

ORIENTAÇÕES

n Preparar todo o material com antecedência para que a equipe possa ficar livre e observar o grupo;
n Verificar a limpeza da sala;
n Deixar os materiais das vivências preparados previamente

ATIVIDADES

INTERVALO

Aquecimento: 1, 2, 3
Aquecer a turma falando que começaremos o dia com um jogo. Pedir que formem um círculo e fiquem atentos às REGRAS:
1ª Regra: Explicar que irão contar de um a três, rodando o circulo (um, dois, três; um, dois, três). Cada pessoa fala um 
número. A pessoa vizinha fala o numero seguinte. Apontar um jovem para começar. Fica Fácil; (rodar 2 vezes, todo o grupo)
2ª Regra: Quando o número a ser pronunciado for o numero UM, ao invés de FALAR O NÚMERO bater palma. Os outros 
números devem ser pronunciados normalmente; (rodar 2 vezes, todo o grupo)
3ª Regra: Quando o número a ser pronunciado for o numero DOIS, ao invés de FALAR O NÚMERO, bater com as duas 
mãos na barriga. O número 3 deve ser pronunciado normalmente. Começa a complicar; (rodar 2 vezes, todo o grupo)
4ª Regra: Quando o número a ser pronunciado for o numero TRES, ao invés de FALAR O NÚMERO, dar 2 batidas nas 
pernas. (rodar 2 vezes, todo o grupo)
Quem for errando, vai saindo do jogo. Ao final, perguntar o que acharam e falar sobre cumprimento de regras.

n Com a finalização desta atividade e reflexão sobre a importância das regras em nossa vida, inicia-se a construção 
do Contrato de Convivência. Esta atividade é muito importante e deve ser apresentada e discutida com os jovens, 
enfatizando a importância e o privilégio de poder participar da construção das regras que ajudarão no andamento do 
grupo durante a formação;
n Inicia-se o processo de discussão em grupo (podem ser os mesmos que trabalharam na atividade anterior) e depois 
as reflexões são partilhadas na plenária geral, com a opinião dos jovens a respeito do que julgam coerente colocar no 
contrato;
n Os educadores listam as sugestões expostas e, no final da atividade, todos os participantes assinam o contrato. Em 
relação ao uso dos aparelhos de celulares, sugere-se pactuar que sejam desligados para os educandos e silenciados 
para os educadores.

OBSERVAR: cumprimento de regras, participação, proficiência/pertinência das sugestões.

ENCERRAMENTO
n Convidar o grupo a formar um círculo, de mãos dadas. Solicitar uma palavra de avaliação do dia.
n IMPORTANTE: Solicitar que tragam objetos que os representem para o próximo dia

1
semana de 
acolhida

CONTINUAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Fortalecer o sentimento de pertencimento ao grupo entre os jovens; 
n Criar um espaço democrático de partilha de experiências de vida, com intuito de ampliar a 
confiança do grupo.

Objetos Que Falam Sobre Mim 

TEMPO

30’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Receber os jovens com as boas vindas da equipe. Na parede estará um cartaz com o trecho da música Sal da Terra, de Beto 
Guedes – “vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois”. Enquanto entram, a música citada 
estará tocando, como recurso de ambiência;
n Além do cartaz, balões também estarão na composição da sala – precisam ter, pelo menos, 10 unidades a mais que os 
participantes da oficina;
n Em seguida, os jovens são divididos em dois círculos: um dentro do outro. O círculo de dentro participará de um desafio, 
enquanto o círculo de fora é convidado a avaliar a performance dos colegas desafiados;
n Uma vez esclarecida a atividade, os educadores explicam que serão jogados balões no círculo e que nenhum poderá 
cair no chão. Para tanto, é destinado um breve tempo para o grupo criar livremente suas estratégias; (não pode 
envolver o grupo de observação);
n Os educadores cuidarão para que a dificuldade do grupo cresça, colocando, gradativamente, um número de balões sempre 
maior que o número dos participantes; 
n Passado um tempo, os educadores orientam a troca de papeis: o grupo observador passa a executar o desafio, enquanto 
que o grupo que fazia o desafio, antes, acompanha o desempenho dos outros colegas;
n Ao final da atividade, cada equipe compartilha de suas avaliações. Os educadores acompanham as discussões relembrando 
sempre da importância do senso de coletividade para o fortalecimento dos grupos.           

OBSERVAR: persistência, cooperação, liderança, trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias / solução de 
problemas; planejamento, criatividade.
PARA OS EDUCADORES: refletir sobre a existência de diversos caminhos e estratégias, para a resolução dos problemas e a 
importância da força do coletivo. Ressaltar a importância do exemplo, que ajuda ao segundo grupo a melhor estruturar sua 
estratégia.

INTERVALO
 
DESENVOLVIMENTO 

Esse objeto fala sobre mim
n Criar um clima de compromisso e de ritual para esse momento (se for possível, diminuir a luz do ambiente). Pedir que 
todos ao entrar na sala, se sentem em círculo no chão;
n Colocar uma toalha ou pano (preferencialmente redondo) no Centro. Pedir que ponham ali o objeto que os representa. 
Solicitar então que fechem os olhos e entrem em contato com este momento e com o objeto. Por que ele foi o escolhido, 
por que ele fala sobre mim? Que sentimentos me vem ao me relacionar com ele?; 
n Pedir que abram os olhos e formem duplas com a pessoa ao lado. Um explica para o outro por que escolheram aquele 
objeto para representá-los. (os que esqueceram de trazer, devem substituir o objeto pelo seu nome escrito num papel). 
Em seguida, cada um apresenta para o grupo;
n Fechar a atividade falando da importância de nos constituirmos como grupo, no compartilhamento de algo especial. 
Lembrar que iremos compartilhar muitos momentos especiais, muitas descobertas ao longo do ano.

OBSERVAR: cumprimento de tarefas (trazer o objeto), introspecção, capacidade narrativa/ capacidade de expressão de 
sentimentos e de características pessoais, empatia, constituição do grupo, escuta, concentração.

2
semana de 
acolhida

CONTINUA
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TEMA

OBJETIVOS n Fortalecer o sentimento de pertencimento ao grupo entre os jovens; 
n Criar um espaço democrático de partilha de experiências de vida, com intuito de ampliar a 
confiança do grupo.

Objetos Que Falam Sobre Mim 

TEMPO

5’

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Aparelho de som;
n CD;
n Cartazes;
n Balões;
n Barbante;
n Pano ou Toalha de mesa.

ORIENTAÇÕES

n Preparar todo o material com antecedência para que a equipe possa ficar livre e observar o grupo;
n Verificar a limpeza da sala;
n Deixar os materiais das dinâmicas preparados previamente.

ATIVIDADES

n O grito motivacional do CDD – todos se aproximam do centro da sala, colocam os braços estendidos na direção do 
centro do círculo e gritam juntos: “CDD”. 
n Em seguida, cada um traz uma “palavra de força” para o dia seguinte.

2
semana de 
acolhida

CONTINUAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Interpretar mensagens através dos trabalhos de grupo;
n Iniciar o processo de constituição da identidade de grupo com os participantes;
n Aplicar os pré-testes de CRT e TIC (áreas específicas).

Formando o Grupo

TEMPO

30’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO

A NEGOCIAÇÃO
Descrição: preparar o ambiente para a atividade. Perguntar: quem é bom para resolver desafios? Falar que serão formadas 4 
equipes e que, cada equipe tem a tarefa – e o desafio – de resolver a questão que lhe será dada. Eles terão 3 minutos para 
se organizar, após receberem seus envelopes.

Cada equipe recebe um envelope. Em cada envelope deve haver 04 peças de cada cor e o restante de 12 das peças 
indicadas abaixo. As equipes terão que cumprir a tarefa, não deixando que as outras equipes saibam qual a sua tarefa. 
(Regras válidas para todas as equipes).

Importante que o grupo eleja um “porta-voz” para apresentar os resultados ao final da atividade. Ao aviso do educador, o 
trabalho se inicia. 

Tarefas: (deverão vir dentro do envelope, para que os outros não vejam)
n 1ª Equipe: reunir 16 peças da mesma cor, não importando o formato
n 2ª Equipe: reunir 10 peças, sendo 5 de uma cor e 5 de outra
n 3ª Equipe: reunir 15 peças, sendo 5 de cada cor
n 4ª Equipe: reunir 23 peças de qualquer cor e formato

MATERIAIS NECESSÁRIOS: (preferencialmente, recortar de papel 60k ou cartolina dupla face)
n 16 triângulos azuis
n 16 quadrados vermelhos
n 16 quadrados amarelos
n 16 quadrados azuis
n 04 envelopes médios, com as tarefas indicadas na frente

Fazer uma reflexão com o grupo acerca dos diferentes comportamentos e reações dos participantes
OBSERVAR: liderança, cooperação, competição, comunicação, protagonismo, criação de estratégias para resolução de 
desafios, ética, trabalho em grupo.

DESENVOLVIMENTO 1
Trabalho com o Texto: “O Reto e o Obliquo”
n Os jovens retornam a sala. O ambiente estará previamente preparado, com música instrumental e trechos do texto 
reflexivo “Somos UM” sobre INTEGRAÇÃO – retirado do livro “O Reto e o Obliquo”, de Regina Stella (anexo) – o texto será 
reproduzido previamente pelos educadores, em cartolina, e separado em trechos que ficarão espalhados pela sala.
n Na sequência, os jovens serão convidados a caminhar pela sala e, após um tempo, parar em frente ao trecho que mais 
lhes transmitir ideias/informações – a condução da equipe deverá ajudar com o andamento da atividade, nos casos de 
trechos não escolhidos;
n Após terem escolhido seus trechos, livremente, os grupos se reúnem por 15 minutos para discutir as mensagens 
encontradas;
n Os grupos poderão apresentar resultados das discussões nas variadas formas (cartazes, música, esquete teatral, etc, 
mas tudo com o desafio de ter que montar em apenas 15 minutos);
n Os educadores presentes se responsabilizam pela condução e finalização das discussões. 
n O educador faz um fechamento coletivo, fazendo alusão à importância de cada um, do respeito aos sentimentos e 
valores dos outros, dos laços construídos e da formação do grupo, que é feita com a contribuição de cada pessoa.

OBSERVAR: capacidade de interpretação e síntese de texto, nível de reflexão sobre si mesmo, trabalho em grupo, 
liderança, pontualidade no cumprimento do tempo, criatividade.

3
semana de 
acolhida

CONTINUA
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TEMA

OBJETIVOS n Interpretar mensagens através dos trabalhos de grupo;
n Iniciar o processo de constituição da identidade de grupo com os participantes;
n Aplicar os pré-testes de CRT e TIC (áreas específicas).

Formando o Grupo

3
semana de 
acolhida

CONTINUAÇÃO

TEMPO

15’

5’

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Aparelho de som;
n CD; 
n Envelopes da Negociação
n Cartazes com trechos do texto;
n Caderno do Participante: Texto A do livro“O Reto e o Oblíquo”

ORIENTAÇÃO

n Deixar os materiais das vivências preparados previamente

ATIVIDADES

INTERVALO

DESENVOLVIMENTO 02
APLICAÇÃO DOS PRÉ-TESTES
n Explicar que o objetivo da atividade é fazer uma sondagem inicial, ou seja, em que nível de conhecimento que o jovem 
inicia o processo de formação. (O jovem não precisa saber ainda nada destes conteúdos, mas é importante o educador 
saber o quê ele conhece, para com ele identificar o quanto cresceu durante a formação). 
n A forma avaliativa do projeto não requer provas teóricas e sim avaliação do crescimento, dessa forma não deve ser utilizado 
o critério de “chute” para acertar as perguntas. Deverão responder apenas as questões que tiverem noção do assunto. 
n A turma será dividida em duas salas para serem submetidos aos testes de sondagem. Metade da turma estará na primeira 
sala, respondendo questões relacionadas ao Contexto das Relações do Trabalho. A outra metade da turma estará em outra 
sala respondendo um questionário sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação.
n Cada teste será realizado em 45min, depois de atingido o tempo, os jovens trocam de sala. Dessa forma, necessariamente, 
todos os jovens se submetem ao teste de CRT e de TIC.
n Os dois testes contém perguntas sobre todos os temas de formação para que possamos perceber como esses jovens estão 
chegando ao projeto e para que possamos, também, acompanhar o desenvolvimento deles.
n Os testes são encaminhados diretamente aos educadores específicos, por seus respectivos coordenadores.

ENCERRAMENTO
n Formar um grande círculo. Voluntariamente, cada jovem dá um passo à frente, trazendo uma palavra de compromisso – 
individual– com essa jornada que está se iniciando. Na medida em que falam, vão dando as mãos aos que já avançaram um 
passo. Ao final, um abraço coletivo, reunindo os compromissos individuais como um compromisso grupal.
OBSERVAR: desenvoltura, iniciativa, afetividade, dificuldade no contato corporal.
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aneXo
SOMOS UM! 1
Não viemos ao mundo por acaso, simplesmente por vir. Temos um lugar a ocupar, um papel a 
desempenhar, uma missão a cumprir. Um apelo de vida é feito a cada instante e a nossa resposta 
é urgente e inadiável, única e singular.

Esta é a responsabilidade de cada um: a certeza de que somos insubstituíveis, na íntegra, porque 
ninguém é igual a ninguém, pessoa alguma é igual a você. O meu sim é diferente do seu, assim 
como sua história é diferente da minha. O meu temperamento é único, como únicos, a sua 
concepção de vida e a sua visão do mundo. A sua maneira de ser é só sua e você pode decidir de 
um modo ímpar em relação ao todo.

Mas, embora únicos, não vivemos separados. Fazemos parte de um bloco, uma gigante 
engrenagem, que depende de cada um, isoladamente. Há uma ligação constante e permanente, 
de cada um com o todo.

O mundo e a humanidade dependem de decisões pessoais, ao mesmo tempo em que precisam 
de ações coletivas. Precisamos de espirituosidade, de inteligência, de otimismo, de compreensão, 
de amor, de profissionalismo, de decisão. Se você se esquivar, se você negar a sua parte haverá 
uma lacuna que, de seu jeito, não poderá ser preenchida por ninguém. O que é seu, só você 
mesmo pode dar. Porque você é único.

O mal do nosso tempo, o nosso mal, é acusar o mundo como se não fizéssemos parte dele; como 
se fôssemos tão somente simples espectadores. O mundo somos nós. Nós somos a humanidade.
1 Fonte:STELLA, Regina. “O Reto e o Obliquo” Um ensaio sobre a vivência humana.
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COM.DOMÍNIO DIGITAL

DPS
TEMA

IDENTIDADE

OFICINAS

1 - Rito de Iniciação ao Programa Com.Domínio Digital
2 - Um Milhão De Histórias: Partilha e Escrita das Histórias Individuais (4h)
3 - Um Milhão de Histórias: Dia da Gravação (2h)
4 - Um Milhão de Histórias:Escuta das Histórias Gravadas (2h)
5 - Crescimento Pessoal – Apresentação do Produto de Identidade
6 - Crescimento Pessoal
7 - Planejar e Construir Projetos
8 - Relatório: Uma Ferramenta Útil
9 - Filme
10 - Autoestima – Autoconceito – Autoconfiança I
11 - Autoestima – Autoconceito – Autoconfiança II
12 - Autoimagem
13 - Resiliência
14 - Homem e Mulher – Relações de Gênero I
15 - Homem e Mulher – Relações de Gênero II
16 - Os Valores de Cada Vida
17 - Identidade Pessoal - Fechamento do Produto de Identidade
18 - Identidade Pessoal - Apresentação do Produto de Identidade

reLaÇÃo daS oFIcInaS 
de IdenTIdade
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TEMA

OBJETIVOS n Celebrar o início das atividades propostas no programa CDD;
n Promover a integração dos jovens entre si, com os educadores e com o Programa.

Rito de Iniciação ao Programa Com.Domínio Digital

TEMPO

20’

200’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar a oficina com o acolhimento ao grupo: música ambiente e um cartaz na parede com a pergunta “O que eu espero 
encontrar no Com.Domínio Digital?”

DESENVOLVIMENTO 
VESTINDO A CAMISA DO CDD
n Perguntar ao grupo: “Vocês sabem o que é alquimia?” Esperar que eles falem sobre a transformação de metais simples 
em ouro. Falar que eles estão prestes a participar de uma transformação, em algo que será como “ouro” para o grupo.
n Explicar que eles agora vão desenvolver uma “alquimia”: eles vão, inicialmente, transformar a folha de papel em um barco. 
n Perguntar ao grupo se eles sabem fazer barquinhos de papel. Pedir a alguém que sabe que venha ao centro e vá 
explicando o passo a passo para a turma.
n  (Eles podem confeccionar seus barcos em pequenos trios, de forma a que, aqueles que não sabem montar, tenham a 
ajuda dos outros)
n Enquanto eles estão construindo, fazer uma alegoria com o Barco – que nesse momento, se prepara para leva-los a 
outras “terras”, onde estão: a investigação, os projetos, a descoberta!
n Quando todos concluem seus barcos, prepará-los para um novo processo “alquímico”: eles deverão rasgar, em formato 
de “U”, as pontas do barco – dos dois lados e da “vela”. Com cuidado, devem “desmanchar” o barco e ver o que forma.
n Surpresa!!!! Todos agora tem uma camiseta! Eles deverão colocar NA FRENTE o seu nome e NO VERSO ou DENTRO, sua 
expectativa!!!! Na sequência, disponibilizar lápis de cores e outros materiais para que customizem suas camisetas.
n Convidá-los agora, a formar um círculo. Explicar que eles irão criar uma “cápsula do tempo” (quem do grupo sabe o que é uma 
cápsula do tempo?) e nela, colocarão suas camisetas. (providenciar uma caixa de sapatos ou um bauzinho, ou algo semelhante). 
Nela também, poderão colocar algo – uma foto, uma imagem, qualquer coisa que represente O MOMENTO PRESENTE.
n Cada um irá apresentar sua camiseta, (o jovem não necessariamente lê o que colocou, mas dirige-se ao centro do 
círculo e coloca a camiseta na caixa).
n Convidá-los, após todos terem depositado as camisetas, a customizar a caixa também, afinal, ela guarda sonhos, 
expectativas e características desse grupo e deve ter sua cara.
Ao final, fechar lembrando que nossa trajetória neste Núcleo será assim: de transformações, de alquimias, de 
desenvolvimento de habilidades, mas, sobretudo, de fortalecimento do grupo.
OPCIONAL: se houver local, eles podem guardar em um buraco, uma cripta, ou local diferenciado, onde possam, ao final, resgatar.  

ENCERRAMENTO
n Para o encerramento, assistir à Mídia “o que vou ser quando crescer?”
www.youtube.com/watch?v=IAnzAWt5tCI acesso em 12.02.2013

1
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Cartaz;
n Filipetas;

n Canetas/Lápis;
n Folhas de papel oficio;

n Uma caixa de sapatos
n Barbante;

n Mídia “o que vou ser quando 
crescer?”

n Não se esquecer de que essa oficina faz parte 
de um Rito e  que, portanto o ambiente deve 
estar preparado  para possibilitar introspecção, 
mas também alegria e entrega.

n Como preparação à atividade “Um milhão de 
Histórias”, da próxima oficina, pedir para que 
os jovens relembrem suas próprias histórias, 
especialmente os episódios que lhes são mais 

marcantes;
n Os educadores devem manter os materiais da 
oficina previamente organizados.  
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TEMA

OBJETIVOS n Partilhar histórias de vida com o intuito de fortalecer os vínculos de confiança e 
companheirismo no grupo;
n Possibilitar o crescimento pessoal a partir da identificação das superações vivenciadas por 
outros jovens;
n Escrever suas histórias como forma de amadurecimento e reflexão.

Um Milhão De Histórias - Partilha e Escrita das Histórias Individuais (4h)

TEMPO

20’

200’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n O grupo é recebido com a música Eu nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas, com forma de trazer para o ambiente as 
peculiaridades das histórias que cada um traz em sua trajetória;
Os jovens acompanham a letra da música (anexo) no caderno do participante: num primeiro momento, ouvem, seguindo a 
letra; posteriormente, todos cantam juntos.

DESENVOLVIMENTO 
n Convidar o grupo a fazer um círculo e experienciar um momento de reflexão interna, em contato consigo mesmo.
n O educador explica aos jovens a atividade proposta para o dia, “Um milhão de histórias”, apresentando um panorama 
deste projeto que é fruto da parceria da Agência de Mobilização Social Aracati e do Museu da Pessoa.
n Um vídeo do youtube poderá ser utilizado para que a proposta possa ser visualizada em dois minutos (http://www.
youtube.com/watch?v=qJz8P_8aF-8) aceso e 12.02.2013
n Salientar que todas as experiências podem trazer aprendizados, sejam elas boas ou más, pois colaboram com a 
formação da identidade de cada um.  Explicar que eles compartilharão uma história de suas vidas, pontuando as 
influências e marcas que ela trouxe. 
n Os jovens precisam entender que a atividade se dividirá em três partes:
1- Contação e escrita da história; 
2- Gravação da história; 
3- Audição da história;
n É muito importante, ainda, fazer um pacto ético no grupo, uma vez que as histórias serão partilhadas e precisam, 
por isso, ser preservadas. Enfatizar o sigilo que deve envolver o momento, pois cada um está trazendo acontecimentos 
e emoções de um momento marcante de suas vidas, portanto isso deve ser tratado e reverenciado como algo de muita 
importância, algo da ordem do sagrado.
n Os educadores também apresentarão suas histórias. Devem ser os primeiros para que o grupo se sinta seguro e perceba 
a importância do momento. 
n O grupo pode ser subdividido em grupos de até 12 pessoas, tendo cada subgrupo um educador que já tenha vivido a 
experiência.  
n Uma vez esclarecidos os procedimentos, os educadores explicam o “passo a passo” da atividade:
a) Em círculo, cada jovem terá 03 minutos para contar a sua história;
b) Ao iniciarem a fala, devem dizer “eu sou ‘fulano’ e vou contar a minha história”. No final, devem dizer “eu sou 
fulano e essa foi a minha história”;
c) Enquanto o colega conta sua história os outros devem apenas escutar e não interferir
d) Ao final da história, caso algum jovem sinta o desejo de colaborar com a história do outro, no sentido de oferecer outra 
possibilidade de encaminhamento à experiência de vida partilhada deve levantar a mão e dizer: “se esta história fosse 
minha eu acrescentaria/tiraria...” e diz o que acrescentaria ou tiraria.
e) Vale ressaltar que o respeito será a base para o sucesso da atividade.
f) Uma vez terminada a rodada de contação das histórias, os jovens iniciam a escrita das histórias, individualmente. Uma 
música instrumental de fundo poderá colaborar com o clima da atividade – o texto não poderá passar de “uma lauda” 
(uma folha de papel ofício);
Os jovens poderão modificar pontos de sua história oral, partilhada, na hora em que estiverem produzindo os textos, sem 
que para isso retirem a essência das informações outrora partilhadas na contação.

ENCERRAMENTO
n Ao final, os jovens são lembrados que estas histórias escritas serão gravadas na oficina seguinte;
n Todos são convidados a fazer o grito do CDD.

2
identidade

CONTINUA
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TEMA

OBJETIVOS n Partilhar histórias de vida com o intuito de fortalecer os vínculos de confiança e 
companheirismo no grupo;
n Possibilitar o crescimento pessoal a partir da identificação das superações vivenciadas por 
outros jovens;
n Escrever suas histórias como forma de amadurecimento e reflexão.

Um Milhão De Histórias - Partilha e Escrita das Histórias Individuais (4h)

2
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Caderno do Participante - Letra da música: Eu nasci há 10 mil anos atrás;
n Data show/Computador ou TV para passar o vídeo do projeto Um milhão de histórias;
n Papel;
n Caneta;
n Som e CD de música instrumental.

n Pesquisa prévia sobre o projeto Um milhão de Historias pelos educadores;
n Leitura do texto de apoio aos educadores sobre ética (ver anexo);
n Caso algum jovem se emocione ao contar sua história, acontecimento comum,  o educador deverá acolhê-lo, envolvê-lo com um abraço ou um gesto 
que demonstre carinho e compreensão. Não permitir comentários dos colegas, apenas gestos de acolhimento.

CONTINUAÇÃO
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aneXo
EU NASCI 
Há DEz 
MIL ANOS 
ATráS 2

Raul Seixas

“Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim:”
Eu nasci!
Há dez mil’anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi Cristo ser crucificado
O amor nascer e ser assassinado
Eu vi as bruxas pegando fogo
Pra pagarem seus pecados
Eu vi!...
Eu vi Moisés
Cruzar o Mar vermelho
vi Maomé
Cair na terra de joelhos
Eu vi Pedro negar Cristo
Por três vezes
Diante do espelho
Eu vi!...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás

(Eu nasci há 10 mil anos!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi as velas
Se acenderem para o Papa
vi Babilônia
Ser riscada no mapa
vi Conde Drácula
Sugando sangue novo
E se escondendo atrás da capa
Eu vi!...
Eu vi a arca de Noé
Cruzar os mares
vi Salomão cantar
Seus salmos pelos ares
Eu vi Zumbi fugir
Com os negros prá floresta
Pro Quilombo dos Palmares
Eu vi!...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás
(Eu nasci há 10 mil anos!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Eu vi o sangue
Que corria da montanha
Quando Hitler
Chamou toda Alemanha
vi o soldado
Que sonhava com a amada
Numa cama de campanha

Eu li!
Ei li os símbolos
Sagrados de umbanda
Eu fui criança pra
Poder dançar ciranda
Quando todos
Praguejavam contra o frio
Eu fiz a cama na varanda...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás
(Eu nasci há 10 mil anos atrás!)
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)
Não! Não!
Eu tava junto
Com os macacos na caverna
Eu bebi vinho
Com as mulheres na taberna
E quando a pedra
Despencou da ribanceira
Eu também quebrei a perna
Eu também...
Eu fui testemunha
Do amor de Rapunzel
Eu vi a estrela de Davi
Brilhar no céu
E para aquele que provar
Que eu tô mentindo
Eu tiro o meu chapéu...
Eu nasci! (Eu nasci!)
Há dez mil anos atrás

2 Fonte: http://letras.mus.br/raul-seixas/35622/ Acesso em 29.09.2013
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TEMA

OBJETIVO n Registrar as histórias escolhidas por cada jovem, com intuito de consolidar a experiência 
iniciada na oficina anterior.

Um Milhão de Histórias: Dia da Gravação (2h)

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Sensibilização
n Os jovens são acolhidos pelos educadores em um círculo de pé. Neste momento, é realizada a sensibilização para a 
gravação das histórias de vida.
n Informar que existirão espaços apropriados para cada jovem fazer a gravação das suas histórias. 
n Em seguida os jovens, um de cada vez, são direcionados para os espaços de gravação. Importante instalar o Programa 
audacity previamente nos computadores.

DESENVOLVIMENTO 
GRAVANDO AS HISTóRIAS         
n Os jovens que estiverem com suas Histórias escritas, são priorizados para a gravação. Os que ficam na espera,  fazem a 
última revisão nos textos, antes de iniciarem os registros dos áudios.
n É sempre importante lembrar que na gravação serão utilizados os mesmos procedimentos orientados no dia da 
contação: ao iniciar o texto, dizer “eu sou fulano e esta é a minha história” e, na conclusão, dizer “eu sou fulano e esta foi 
a minha história”. 

ENCERRAMENTO
n À medida que gravarem suas Histórias de Vida, os jovens são liberados para a participação na oficina de CRT ou, se é a 
última oficina, ficam liberados para ir para casa.

3
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Programa “audacity” gravado nos computadores;
n Caixa de som ou fone de ouvido;
n Computador

ORIENTAÇÃO

n Enquanto um jovem estiver gravando, os outros poderão ficar fazendo ajustes finais ou mesmo a leitura em voz alta de suas histórias, em outro espaço, 
para ajudar no desempenho e na otimização do tempo, na hora da gravação.
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TEMA

OBJETIVOS n Realizar a audição das Histórias de vida dos jovens;
n Levar o grupo a exercitar a escuta e o respeito às histórias partilhadas.

Um Milhão de Histórias: Escuta das Histórias Gravadas (2h)

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Preparação para a Audição

n O ambiente deve estar devidamente preparado, com música instrumental, luz baixa e, se possível, incenso;
n Receber os jovens em círculo, sentados, convidando-os para a culminância do processo que vivenciaram durante a semana: 
n compartilhamento das Histórias que foram contadas, escritas e gravadas;
n Convidar os jovens a fazerem um exercício de introspecção interna para escutar e acolher as Histórias que forem contadas.

DESENVOLVIMENTO 
Audição de Histórias        
n Na sequência, os educadores põem a gravação e é iniciado o processo de escuta;
n A atividade segue até que a última história seja ouvida;
n Uma breve plenária é realizada ao final com o compartilhamento de questões, como: como foi para vocês participar 
desta atividade? O que foi observado na audição das Histórias de vida de cada um? Importante o educador fazer um nexo 
entre as Histórias individuais e a coletiva. 

ENCERRAMENTO
n Para finalizar, os educadores solicitam que guardem os seus sentimentos acerca deste momento;
n Solicita que façam um círculo, abraçados enquanto ouvem a música “Dias de Luta, Dias de Glória” – Charlie Brown Jr;
n Em seguida, se despedem deste momento.

4
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Aparelho de som ou computador;
n CD com as histórias gravadas;
n Música do Charlie Brown Jr.

ORIENTAÇÃO

n O educador deve se certificar se o material da atividade (CD, aparelho de som, computador) está funcionando devidamente, para evitar contratempos na 
hora da oficina.
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aneXo
DIAS DE LUTA, 
DIAS DE GLórIA 3

Charlie Brown Jr.

Canto minha vida com orgulho
Na minha vida tudo acontece
Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce

Hoje estou feliz porque eu sonhei com você
E amanhã posso chorar por não poder te ver
Mas o seu sorriso vale mais que um diamante
Se você vier comigo, aí nós vamos adiante

Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus
O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu
A vida me ensinou a nunca desistir
Nem ganhar, nem perder mas procurar evoluir

Podem me tirar tudo que tenho
Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz
pra quem eu amo

E eu sou feliz e canto e o universo é uma canção e
eu vou que vou

História, nossas histórias 
Dias de luta, dias de glória

3 Fonte: http://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/
dias-de-luta-dias-de-gloria.html#ixzz2Ne2Zfgc1 Acesso em 29.09.2013

IDENTIDADE
OFICINA 4
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TEMA

OBJETIVOS n Discutir sobre a compreensão da realidade e a superação;
n Provocar o jovem a compreender como o processo de aprendizagem pode surgir a partir da 
reflexão sobre a própria história pessoal;
n Ampliar a capacidade de análise, no grupo, de situações vividas, como ponto principal na 
construção da identidade. 

Crescimento Pessoal– Apresentação do Produto de Identidade

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Os jovens são recebidos pelo educador com animação e são convidados a fazer um círculo. No centro da sala, estará uma 
bola de papel;
n Fazer uma fala direcionada à atividade que será vivenciada na oficina, dando ênfase à importante e desafiante tarefa de 
partilhar a vida nos grupos e sobre a importância de identificarmos os aspectos que nos fazem crescer;
n Na sequência, um participante vai ao centro da sala, apanha a bola, retira a parte mais externa da bola de papel (como o 
“repolho”) e lê em voz alta o tema que irá nortear sua fala (primeiro emprego, um desafio enfrentado, ajuda a um amigo, 
reencontros, realizando um sonho, etc.). Ele conta, de forma breve, uma história sua (ou fictícia) de crescimento pessoal a 
partir do tema. Após contar sua história, o jovem joga a bola para outro integrante, solicitando que dê sequência à atividade.

DESENVOLVIMENTO 
n Convidar para que permaneçam no círculo e distribuir no centro da sala diversas imagens que expressam as mais 
diferentes sensações e informações visuais (exemplos: mulher grávida, pessoa passando fome, um idoso, um condomínio 
de luxo, uma casa no morro, um animal abandonado, etc.) – não podem conter informações textuais;
n Solicitar que os jovens circulem observando as imagens e escolhendo àquelas que mais o mobilizam. Alguns jovens 
podem escolher a mesma imagem;
n Formar grupos a partir de imagens iguais ou semelhantes;
n Nos subgrupos os jovens devem compartilhar os significados a partir das suas experiências de vida, analisar as 
situações propostas e levantar aspectos importantes para o crescimento pessoal. 
n Ao final, os grupos apresentam a síntese das reflexões que fizeram nos subgrupos. Fazer as correlações e a leitura dos obstáculos 
que faltaram, mencionando a importância de estarmos comprometidos com o crescimento pessoal e coletivo. 
Para terminar a atividade, realizar a leitura do texto “10 obstáculos ao desenvolvimento pessoal” (anexo)

ENCERRAMENTO
Apresentação do Produto “Eu na Comunidade”  
n No final, faz-se uma foto do grupo, como símbolo da história atual que aponta para caminhos de novas conquistas – a foto 
pode ser impressa e colocada num quadro, na sala de DPS.  
n Apresentar a proposta do produto Eu na Comunidade e fazer a devida interface com o envolvimento das áreas de TIC e CRT 
na atividade. Neste momento, ocorre a divisão das equipes e a definição dos temas de cada uma.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Câmera, celular, etc. para fazer a fotografia do grupo;
n Som e CD com música instrumental;
n Caderno do Participante- “10 Obstáculos ao Desenvolvimento Pessoal”

ORIENTAÇÃO

n Apresentar as atividades com especial atenção ao acolhimento, pois o clima de confiança e respeito no grupo será determinante para o sucesso da atividade.
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10 OBSTáCULOS AO 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL 4

Desenvolvimento pessoal: implicitamente ou explicitamente, todos nós possuímos este impulso, esta 
vontade que nos engrandece e permite alcançar os resultados desejados. Nas mais ínfimas coisas do 
nosso dia-a-dia, fazemos uso do nosso desenvolvimento pessoal. Seja porque aprendemos uma nova 
palavra, uma nova habilidade ou simplesmente perceber que respirar profundamente nos faz sentir 
mais calmos. 

É possível que pessoas criem estratégias mentais de êxito, para que elas próprias construam 
ferramentas que lhes permitam trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. A mensagem é: SEJA 
UM vENCEDOR!

Todos os dias, diversas  pessoas pretendem ultrapassar alguns obstáculos, os quais são impeditivos 
de melhorarem, desenvolverem-se ou alcançar o que desejam na vida.  Estes obstáculos impedem 
a mudança que os atletas ou os clientes querem obter, por exemplo. Por vezes, estes obstáculos 
assemelham-se, ainda, a enormes pedras maciças que não conseguem remover, não importando o 
quanto eles tentem.

Veja se você reconhece alguns destes obstáculos na sua vida:

OBSTÁCULO 1
Eu não sei para onde estou caminhando na minha vida. Muitos de nós não temos uma visão 
clara do que queremos na vida. Assim que tenhamos uma visão que nos oriente qual o caminho 
que queremos tomar, mais rápido percebemos aquilo que devemos fazer para  obter o resultado 
desejado. Há tantas pessoas em empregos que odeiam, mas se lhes perguntarmos o que querem 
fazer para mudar essa situação desagradável, certamente a grande maioria iria responder: “Eu 
não sei o que fazer”.

Dica: Crie uma visão do que você quer fazer na sua vida e, em seguida, faça alguma coisa todos os 
dias para chegar lá.

OBSTÁCULO 2
Eu simplesmente não tenho tempo. Ninguém neste mundo pode controlar o tempo, mas 
conseguimos gerenciar a nós mesmos, e a forma como gastamos o nosso tempo. Todos nós 
precisamos de tempo para investir no nosso desenvolvimento pessoal, mas tendemos a dar a 
grande maioria ou a totalidade do nosso tempo para outras pessoas: família, amigos, trabalho de 

4 Fonte: http://coachinnami.wordpress.com/2013/01/07/10-obstaculos-ao-desenvolvimento-pessoal/ Acesso 29.09.2013
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10 OBSTáCULOS AO DESENVOLVIMENTO PESSOAL

voluntariado, o nosso próprio trabalho. Não quero transmitir a ideia que este dispêndio de tempo 
para os outros seja algo que não deve fazer, de todo.  O que você tem que perceber é que precisa de 
tempo para si mesmo, e isso é absolutamente necessário. Dizer não para os outros pode ser difícil, 
mas é algo que por vezes é necessário e isso irá capacitá-lo.

Dica: Quando você aprender a dizer não, uma coisa estranha começa a acontecer, as outras 
pessoas vão apoiá-lo, eventualmente segui-lo na sua jornada e isso permitirá chegar onde quer, 
muito mais rápido.

OBSTÁCULO 3
Eu não tenho dinheiro para fazer aquilo que pretendo. A maioria de nós atravessa esta fase, em algum 
momento de nossas vidas, e não é uma coisa fácil de superar... Primeiro, verificar em que pode cortar 
alguns dos gastos desnecessários que tem (é preciso fazer sacrifícios em prol de um bem maior). 
Segundo, verificar em que pode ganhar um dinheiro extra. Se estiver desempregado, a estratégia tem 
de ser redefinida e perceber como é que pode ultrapassar esse problema. Certamente começando 
por ter uma atitude positiva, todo o resto se seguirá.

Dica: busque contar com o que é possível em termos de recursos no momento – e elabore uma 
planilha de entradas e gastos semanais, para ir tendo o controle do que pode ir gerenciando.

OBSTÁCULO 4
Sou demasiado velho. Certamente a idade é um fator condicionador para determinadas 
atividades, não sendo um condicionador de objetivos nem de propósito de vida. Se para a 
obtenção de determinados objetivos o avanço da idade possa tornar-se um forte obstáculo, 
existirão tantos outros em que não será o caso. A característica mais capacitadora e extraordinária 
que o ser humano tem é a sua capacidade para aprender, seguindo-se a capacidade de 
adaptação, sendo que esta estabelece uma forte relação com a primeira. Quando reconhecemos 
isso em nós, quando começamos a movimentarmo-nos na vida de acordo com esta crença 
abençoada, toda a vida é impregnada de possibilidade.

Dica: Tal qual o anúncio da Adidas: “Impossible is Nothing”. ”Nada é impossível”.
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OBSTÁCULO 5
Eu tenho outras pessoas para cuidar. Sem qualquer dúvida este é um comprometimento que tem de 
ser levado em consideração e é merecedor de toda a legitimidade. No entanto, estaremos muito mais 
capacitados para cuidar dos outros, dar-lhes suporte e atenção quando mais capazes nos sentirmos. 
Um dos avisos que ouvimos quando viajamos de avião é: ”Em caso de emergência a sua máscara de 
oxigênio irá cair, deve colocar a máscara de oxigênio primeiro em você antes de colocar nas crianças“.

Dica: Você não pode ajudar ninguém na vida, a menos que se ajude a si mesmo em primeiro lugar. 
Quanto mais feliz você for, mais ajudará a sua família e amigos a serem felizes.

OBSTÁCULO 6
Eu sou muito ligado ao mundo material. Nós queremos uma vida simples, mas não podemos desistir 
de buscar consumir bens e serviços. Para alcançar o equilíbrio na vida, é importante equilibrar todas 
as áreas. Se o mundo material coloca você em grandes apertos, toda a sua vida pode tornar-se 
desequilibrada. Olhe para o resultado final que pretende alcançar em algumas áreas da sua vida e, 
então assuma algumas coisas que você pode ter que sacrificar a fim de alcançar esse resultado. Querer 
ter tudo, o tempo todo e não perceber que por vezes é necessário fazer algumas restrições e priorizar 
por grau de importância as nossas necessidade e objetivos, é um cozinhado que pode trazer-nos 
grandes e graves problemas para a nossa vida.

Dica: é importante dar atenção às várias dimensões da vida e não somente ao aspecto material. 

OBSTÁCULO 7
Eu sou demasiado agarrado ao passado. São muitas as barreiras que foram sendo adquiridas com 
o nosso desenvolvimento e crescimento até à idade atual. Muitos de nós caminhamos na nossa 
vida, carregando um fardo composto por coisas que nos prejudicaram, traumatizaram, inibiram 
e incapacitaram no passado. Por vezes mantemos as mesmas ideias, pensamentos e sentimentos 
tanto tempo na nossa vida que, tornam-se numa forma habitual de estar no mundo. Desta forma 
é necessário viver no presente e não ficar paralisado pelo passado, investir na reestruturação 
dos pensamentos inadequados, mudar as crenças limitantes e apostar definitivamente no 
desenvolvimento pessoal.

Dica: Viva no presente. Não se paralise pelo passado
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OBSTÁCULO 8
Eu sinto-me culpado pelo meu insucesso. O sentimento de culpa tem muitas faces, que podem ser 
uma barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal. A culpa pode ocorrer quando você sente 
que tem feito algumas coisas erradas que transgridem o seu próprio conjunto de padrões morais. 
Se você não conseguir assumir essa responsabilidade, contextualizar os acontecimentos e perceber 
que tem a possibilidade de passar a agir de forma mais assertiva, isso pode transformar-se  em um 
obstáculo ao crescimento e desenvolvimento pessoal. Por outro lado, algumas pessoas que se sentem 
culpadas podem realmente na atualidade não ter feito nada de errado, mas acredito que elas têm na 
sua cabeça uma “voz de controle” antiga, talvez associada aos pais ou a alguém que tentou controlar 
o seu comportamento através da culpa. Tente avaliar bem esse seu sentimento de culpa, tente 
descobrir a melhor forma de encarar esse obstáculo, e siga em frente de forma responsável e liberta.

Dica: importante você fazer uma reflexão sobre si mesmo e assumir a responsabilidade pelos atos, 
evitando assim, o sentimento de culpa. 

OBSTÁCULO 9
Eu sou preguiçoso. Preguiça, quem não sofreu já desse sentimento? A preguiça atua como uma 
forte barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Podemos começar algo, muito 
entusiasmados, mas logo a preguiça toma conta de nós, minando qualquer iniciativa pessoal para 
irmos ao encontro dos nossos objetivos. Frente a este sentimento tão paralisante e sugador de 
energia e vontade própria é importante investir na formulação de objetivos e aprender a não desistir.

Dica: Crie um desafio que lhe dê esperança

OBSTÁCULO 10
Eu tenho medo. Provavelmente a maior barreira para o crescimento e desenvolvimento pessoal que 
qualquer um de nós pode ter é o nosso medo. No entanto, algo de extraordinário acontece quando 
nos permitimos sentir esse medo, quando aceitamos que sentir medo é algo natural nos seres 
humanos. Propomo-nos a fazer coisas que sabemos serem importantes para a nossa vida com uma 
enorme dose de coragem. 

Dica: Abrace o seu medo, coloque-lhe uma dose de coragem e o seu poder pessoal aumenta 
drasticamente.
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trabalho em equiPe
PRODUTO DE IDENTIDADE: EU NA COMUNIDADE

OBJETIVO
Proporcionar aos jovens a oportunidade de 
conhecer aspectos de sua comunidade (origem, 
cultura, mercado de trabalho, meio ambiente, 
aspectos sociais, lideranças...) e reconhecer-se 
como parte integrante dela.

TRABALHO
Pesquisa de campo e/ou bibliográfica, buscando 
conhecer a cidade, se for uma cidade pequena, 
ou o bairro da sede do Núcleo, se for uma cidade 
grande. A pesquisa deve ser feita por equipe, 
sendo que cada equipe deve escolher uma das 
seguintes temáticas:

> História
> Cultura
> Educação
> Saúde
> Atividades Econômicas e Postos de trabalho
> Lazer

Obs. De comum acordo, os educadores e 
jovens poderão definir outras temáticas que 
julgarem relevantes para a comunidade (como 
configuração espacial, organização comunitária, 
segurança, meio ambiente, etc.), com o cuidado 
de não pulverizar demais o produto.

O resultando da pesquisa é a elaboração e 
apresentação do Produto “Eu na Comunidade”, 
trabalho transdisciplinar com formato e roteiro 
criados pelos próprios jovens.

PASSO A PASSO 

1 Definição coletiva da abrangência da pesquisa, 
se cidade ou bairro. Todo o Núcleo vai pesquisar 
a cidade ou o bairro.
2 Dentro de cada turma de 25 jovens, proceder 
à divisão das equipes, por área de interesse 
dos jovens com as temáticas e, na medida do 
possível, por proximidade de moradia.
3 Realização de uma Oficina de Projetos com o 

objetivo de ensinar aos jovens como 
elaborar um projeto.
4 Elaboração do projeto por equipe, 
preenchendo todos os itens do roteiro. Atenção 
para o detalhamento das atividades que 
deve incluir a definição das fontes, as formas 
de levantamento das informações (pesquisa 
bibliográfica, entrevistas, pesquisa documental, 
etc.); as formas de registro da pesquisa 
(gravações em áudio, vídeo, fotos, fotocópias 
ou registros em papel) e as estratégias para 
conseguir parcerias na elaboração do produto 
final, caso seja necessário. O cronograma é 
um item relevante do projeto por se tratar da 
distribuição das atividades no tempo.
5 Discussão da versão preliminar do 
projeto de cada equipe com o educador 
de DPS e elaboração da versão final com 
as alterações sugeridas.
6 Execução do projeto a partir do cronograma 
de atividades nele definido. O educador deve 
estar atento para a participação integral dos 
membros da equipe.
7 Acompanhamento dos educadores durante 
todo o processo: análise e revisão do projeto; 
discussão sobre o material coletado; elaboração 
e  forma de apresentação do produto.  
8 Definição com todos os jovens do núcleo sobre 
a conveniência ou não de ter um público para 
assistir à apresentação do produto. Caso seja 
decidido que sim, planejar o dia da apresentação, 
local, mobilização do público, etc. Sugestão: 
jovens e educadores da escola onde o núcleo 
é sediado, famílias dos jovens ou organizações 
da comunidade.
9 Apresentação do Produto “Eu na Comunidade”.
10 Entrega dos relatórios individuais.
11 Avaliação final.

SUGESTÃO
caso um jovem não participe da elaboração / 
apresentação do produto, por algum motivo 
justificado, o mesmo deverá elaborar um relatório 
de todos os trabalhos apresentados pelas equipes.
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OBJETIVOS n Refletir com os jovens acerca da conquista do desenvolvimento humano de forma 
interdimensional através das relações interpessoais, dos fatos que marcam o dia a dia e do 
autoconhecimento.

Crescimento Pessoal

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
O Falando de mim
Acolher os jovens recebendo na porta da sala com um saquinho de pano ou papel contendo pequenas perguntas no estilo 
entrevista ping-pong, como “um desejo”, “um poder”, “um prazer”, “uma atitude”, “um ponto fraco”, “um ponto forte”, “um 
medo”, “um sonho”, “uma dúvida”, “um arrependimento”, “uma vontade”, “uma saudade”, “o trabalho ideal”, “a empresa 
que quero trabalhar”, “uma música”, “um lugar”, “uma comida”, “uma pessoa importante na vida”, “um ídolo”, “uma foto”, 
“um perfume/ um cheiro”, “uma palavra”, “um vício”, “uma paixão”, etc. – deve haver, pelo menos, um papel para cada 
integrante;
n Os papéis devem estar dobrados e a orientação é que só os abram quando estiverem em círculo. Uma vez organizados 
nesta posição, cada jovem lê em voz alta e responde no grupo;
n Fazer o desfecho dessa atividade, pontuando a importância de irmos conhecendo, a cada dia, novos e interessantes 
aspectos de cada um.

DESENVOLVIMENTO 
A música na minha história 
n Dividir a turma em três grupos para analisar as letras das músicas “Mundo Jovem”, da cantora Negra Li, Tudo Novo de 
Novo, de Paulinho Moska e Tempo perdido, de Legião Urbana (ver anexo); 
n As três músicas são tocadas, uma de cada vez, para todos do grupo;
n A letra pode ser projetada na parede através do datashow;
n Nos grupos, cada um deverá escutar a música, discutir as mensagens e trazer para a roda, de forma livre, os pontos 
principais de cada uma, fazendo associação entre a composição e o tema sobre “crescimento pessoal”;
Recursos como papel, caneta, cartolinas, tinta, datashow, aparelho de som, entre outros, podem estar à disposição dos 
jovens na construção da apresentação.

ENCERRAMENTO
n Dar um pequeno “tempo” para os jovens organizarem e apresentarem um “coral” com as músicas interpretadas na oficina.

6
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Palavras recortadas para a atividade de abertura;
n Saco de papel, pano ou caixa para colocar os papéis com as palavras;
n Caderno do Participante – Letras da músicas;
n Som, CD com as músicas trabalhadas;
n Material para o trabalho em grupo: caneta, lápis, hidrocor, cartolina, tinta, etc.
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MUNDO JOVEM 5
Negra Li

Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O futuro é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
vocês sabem viver
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O Mundo é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
Livre pra viver
Como pode o homem viver e esquecer o futuro?
Sabe que ele planta hoje amanhã os jovens que 
colherão os frutos
visam o poder, fama, lucro, dinheiro sujo. 
É inútil.
Sabedoria é bem melhor do que isso tudo. É o 
nosso estudo.
Pra gente mudar o mundo é só estar junto. Não é 
pedir muito.
Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amarem 
todos, ser justo.
Na lembrança a infância, inocência de criança é a 
esperança.
É tempo de mudança, confiança.
Ei Mundo Jovem...[repete a primeira estrofe]
Homens de pouca fé reclamam daquilo, disso
Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer 
inimigos
Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é.
Ensine-os não enfrentar e sim desviar dos 
conflitos.
Todos tem dentro de si um pouco de herói, um 
pouco de covarde
Pra se desculpar enfim, é preciso ter muita 
coragem
Nunca é tarde

Quem tem atitude e força de vontade faz sua 
parte
Não é um covarde
Ei Mundo Jovem,
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
O futuro é de vocês
Ei Mundo Jovem
Ei Mundo Jovem, Ei Mundo Jovem
Livre pra viver
Mundo Jovem
Quem não quer viver a liberdade de um jovem?
Quem não quer viver sem preocupar-se com a 
morte?
Então não ignore
O mundo chora quando chove
só você não vê
E insiste em perder sua juventude
Está dentro de você,  sua virtude é poder escolher
Então mude pelo  bem, não seja rude
Mude pelo bem
Mude
Ei mundo jovem...[repete]
Mundo Jovem
Livre pra viver...

5 Fonte: http://letras.mus.br/negra-li/830287/ Acesso em 29.09.2013
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TUDO NOVO DE NOVO 6

Paulinho Moska

vamos começar
Colocando um ponto final
Pelo menos já é um sinal
De que tudo na vida tem fim
vamos acordar
Hoje tem um sol diferente no céu
Gargalhando no seu carrossel
Gritando nada é tão triste assim
É tudo novo de novo
vamos nos jogar onde já caímos
Tudo novo de novo

vamos mergulhar do alto onde subimos
vamos celebrar
Nossa própria maneira de ser
Essa luz que acabou de nascer
Quando aquela de trás apagou
E vamos terminar
Inventando uma nova canção
Nem que seja uma outra versão
Pra tentar entender que acabou
Mas é tudo novo de novo
vamos nos jogar onde já caímos
Tudo novo de novo
vamos mergulhar do alto onde subimos
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6 Fonte: http://letras.mus.br/?q=tudo+novo+de+novo Acesso em 29.09.2013
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TEMPO PErDIDO 7

Legião Urbana

Todos os dias quando acordo
Não tenho mais
O tempo que passou
Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo
Todos os dias
Antes de dormir
Lembro e esqueço
Como foi o dia
Sempre em frente
Não temos tempo a perder
Nosso suor sagrado
É bem mais belo
Que esse sangue amargo
E tão sério
E Selvagem! Selvagem!
Selvagem!
veja o sol
Dessa manhã tão cinza
A tempestade que chega
É da cor dos teus olhos
Castanhos
Então me abraça forte
E diz mais uma vez
Que já estamos
Distantes de tudo
Temos nosso próprio tempo
Temos nosso próprio tempo
Temos nosso próprio tempo
Não tenho medo do escuro
Mas deixe as luzes
Acesas agora
O que foi escondido
É o que se escondeu
E o que foi prometido
Ninguém prometeu
Nem foi tempo perdido
Somos tão jovens
Tão Jovens! Tão Jovens!
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7 Fonte: http://letras.mus.br/?q=tempo+perdido Acesso em 29.09.2013
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar a proposta da pedagogia de projetos;
n Promover a compreensão de que o planejamento está diretamente ligado aos resultados de 
qualidade das ações executadas; 
n Estimular o desenvolvimento do pensamento científico

Planejar e Construir Projetos

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Para transformar é preciso planejar 
Dividir a turma em quatro grupos e convidados a resolver os desafios que precisam ser pensados e organizados a partir 
de passos, que resultarão no êxito da ação:
1º desafio: uma pessoa mora em uma rua sem saneamento básico e quer desenvolver uma campanha que aborde a questão 
do lixo na comunidade;
2º desafio: um indivíduo estuda em uma escola que não tem biblioteca e precisa fazer pesquisas para que possa produzir 
suas atividades escolares. Por isso, pretende criar uma campanha para solucionar este problema;
3º desafio: um amigo faz aniversário e os colegas pretendem fazer um bolo de chocolate para comemorar a data. Como o 
grupo de amigos pode se organizar?;
4º desafio: um jovem deseja passar um final de semana com os amigos em uma casa de praia. O que é preciso fazer para 
que isto se torne realidade?;
n Sortear entre os grupos os quatro desafios (que podem ser adaptados a depender da realidade de cada núcleo) e pede para 
que cada grupo apresente de forma resumida, passo a passo, as estratégias desenvolvidas para sanar os obstáculos de cada 
desafio;
n A ideia é provocar a discussão da necessidade do planejamento das ações e dos projetos que norteiam as práticas;
n Após 20’ solicitar a cada grupo que apresente o resultado do seu trabalho e abre-se uma breve discussão sobre como esse 
trabalho poderia ser melhor realizado, chamando a atenção para a importância do planejamento.

DESENVOLVIMENTO 
Para transformar é preciso planejar
n Na sequência, fazer a apresentação sobre o que é e qual a importância de um Projeto, relacionando-o com o plano de 
carreira (PPT já existente);
n Utilizar o material indicado no caderno do participante (atual: como estruturar um projeto/formulário de projeto);
n Solicitar aos jovens que revisem, o exercício feito na atividade 1, desta oficina, nos mesmos subgrupos, agora de acordo 
com o modelo do caderno do participante;
n Na sequência, os jovens apresentam as alterações que fizeram a partir do modelo trabalhado, identificando os 
aprendizados.

ENCERRAMENTO
Avaliação 
n Ao final da oficina, os jovens ficam em círculo e um por vez fala uma palavra que esteja relacionada ao tema “projeto”. 
n Propor um desafio: que façam um pequeno projeto, relacionado às ações cotidianas, para ser executado até a próxima 
oficina. 

7 
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Desafios escritos em pedaços de papel;
n PPT - Projetos
n Caderno do Participante - texto: como estruturar um projeto/formulário de projeto. 

ORIENTAÇÕES

n Os projetos elaborados pelos jovens devem ser analisados e comentados – a luz do que for trazido no PowerPoint, mas de forma leve, sem cobranças 
ainda, pois é um exercício de aproximação.
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QUE SErVE E COMO USAr 8

“Um Plano é bom quando contém em si a força que o faz entrar em execução. 
Ele deve ser tal que seja mais fácil executá-lo do que deixá-lo na gaveta”

Danilo Gondim

PROJETO
> É um plano
> É uma proposta
> É um sentimento novo
> É uma atividade de intervenção na realidade 
> É um documento vivo voltado para as reais necessidades de uma organização ou da sociedade
> É uma proposta de ação que implica na utilização de um conjunto determinado de recursos para 
consecução dos objetivos esperados.

PROJETO PODE SER AINDA:
> Um documento técnico que tem como objetivo buscar soluções para problemas identificados 
> Uma proposta de trabalho coletiva que deve envolver educandos, instrutores, servidores, grupos de 
uma maneira geral
> Uma atividade que está vinculada a perspectiva de se trabalhar conhecimentos, de maneira 
articulada e global.

E NO COM.DOMÍNIO DIGITAL,  COMO TRABALHAREMOS PROJETOS?
O Com.Domínio utiliza como uma de suas metodologias principais, a “Pedagogia de 
Projetos”: isso significa que as oficinas têm de sair do campo teórico para o prático, ou seja, 
os conteúdos ensinados devem despertar nos jovens a motivação para uma mudança no 
comportamento. E para o educador, todo o ensinamento que ele constrói com os jovens está 
carregado de realidade e senso prático.  

Ao pensar, desenvolver, estruturar e buscar operacionalizar um projeto, o indivíduo ou o grupo 
está aprendendo através da participação, da vivência de diferentes funções e papéis, tomando 
atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos. 
Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, 
pelos problemas criados, pela ação desencadeada. Ao participar de um projeto, o jovem está 
envolvido em uma experiência educativa em que o processo de construção de conhecimento está 
integrado às práticas vividas. 

No COM.DOMÍNIO DIGITAL, toda a organização pedagógica visa contribuir para que os 
participantes, a partir desse novo momento em suas vidas, estruturem projetos para a sua vida: 
projetos pessoais, familiares, sociais, produtivos, ambientais...

IDENTIDADE
OFICINA 7

8 Inspirado em material do Seminário Curricular da Rede de Educação Profissionalizante – ESAF/PROCIEN/ ITS
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Daí a importância de, desde o início, compreender bem o que é um projeto e como utilizar essa genial 
ferramenta para organizar a aprendizagem, o conhecimento e, mais importante, tornar concretos e 
viáveis nossos desejos, sonhos, possibilidades.

Desde as primeiras oficinas e ao longo dos Temas Transversais, você trabalhará com Projetos. 
Portanto, atenção agora para compreender como montar e desenvolver um Projeto. Se tiver dúvidas, 
não hesite em perguntar! 

DICA: Comece com pequenos projetos, focados, simples de executar. Depois vá ampliando seu 
nível de amplitude e operacionalização.

COMO ESTRUTURAR UM PROJETO
Existem muitas formas possíveis de se realizar um projeto e você (ou seu grupo) deve refletir e 
decidir como irá fazê-lo. Para tanto, é fundamental pensar em como responder algumas questões 
norteadoras. São elas que darão a estrutura do Projeto.

QUESTÕES NORTEADORAS ETAPAS O QUE DEVE CONSTAR EM CADA ETAPA

1 DE QUE TRATA meu projeto? Título Deve ser claro, objetivo, auto-explicativo

2 QUEM está disposto a fazer parte? 
Quais serão os parceiros envolvidos?

Identificação 
do Projeto e 
dos Parceiros

Quem responde pelo projeto e prazo para sua realização. indique quem 
participa do Projeto. Podem ser parceiros diretos, apoiadores, financiadores.

3 POR QUE fazer?  O que move o grupo a 
tomar esta iniciativa?

Justificativa

Fica melhor quando contém: um breve contexto da situação que motivou a 
construção do projeto; informações concretas (números, estatísticas); uma idéia 
geral sobre o que se pretende fazer e alcançar; que benefícios o projeto poderá 
proporcionar; e a crença de que você pode realizá-lo (por sua experiência prévia, 
por seus conhecimentos, pelo grupo envolvido, pelas condições locais, etc.). 

4 PARA QUE fazer? O que eu quero 
alcançar?

Objetivo(s)

Também deve ser claro e objetivo. Diga seu propósito – podendo dividi-lo em 
um propósito maior – Objetivo Geral – e em aspectos mais simples, concretos, 
alcançáveis em menor tempo – Objetivos Específicos - que podem ser passos 
intermediários para o alcance do objetivo maior.

5 A QUEM SE DESTINA este projeto Público sujeito
Aquelas que serão beneficiados pelo Projeto: pessoas, comunidades, grupos 
específicos. Você pode caracterizar o grupo (ex: crianças de 0 – 05 anos, jovens 
em creches públicas, do bairro de....)

IDENTIDADE
OFICINA 7
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QUESTÕES NORTEADORAS ETAPAS O QUE DEVE CONSTAR EM CADA ETAPA

6 COMO fazer? Quais são as ações e fases 
necessárias?

Plano de ação
Fale sobre as estratégias que você vai utilizar para alcançar cada objetivo 
colocado e o tempo necessário para realizar cada atividade. Para um 
objetivo pode haver mais de uma estratégia.

7 QUANDO? Qual o tempo necessário e o 
que está reservado para cada fase?

Cronograma Liste em uma tabela as atividades pensadas/ planejadas e como elas se 
distribuem no tempo previsto para a realização do projeto.

8 QUANTO é necessário para a realização 
do projeto?

Recursos 
materiais, 
humanos e 
financeiros

O que você precisa em termos de equipamento, estrutura? que profissionais 
você vai precisar? Quanto a material de consumo, custos com transporte, 
alimentação, pagamento de pessoal? É importante você indicar qual a sua 
contrapartida (horas de trabalho? uma metodologia?) 

9 ESTOU CONSEGUINDO ALCANÇAR 
aquilo a que me propus, em cada fase?

Monitoramento 
e Avaliação

Descreva, de forma clara, como vai “checar” se as etapas do projeto estão 
alcançando os resultados esperados e como você vai adequar possíveis 
reajustes. Indique como vai registrar essas informações.

IDENTIDADE
OFICINA 7
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1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIvA (Por quê?)

4  OBJETIvO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALvO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AvALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOvEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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OBJETIVOS n Ressaltar a importância de se conhecer o detalhamento das etapas das ações de trabalho;
n Apresentar as possibilidades de se fazer registros de atividades desenvolvidas;
n Levar os jovens a refletir sobre a importância do registro para o alcance dos  bons resultados 
propostos.   

Relatório: Uma Ferramenta Útil 

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Como operacionalizar a meta?       
n Acolher o grupo com atividade de integração: todos receberão papel e caneta e o educador solicita que cada jovem escreva 
uma meta a ser alcançada na semana e que esteja ligada ao seu cotidiano, sem identificar o nome; (esclarecer O QUE É META)
n Depois, os papeis são colocados dentro de uma caixa ou saco e misturados. Na sequência, depois de embaralhados, os 
participantes retiram um único papel, com o cuidado para que não pegue o seu próprio;
n A ideia é que cada jovem leia em voz alto a meta sorteada e relate um breve plano de execução para realizá-la. 
n Ex: “estudo de um determinado assunto de matemática (meta escolhida): estudar o assunto, verificar a aplicação prática, 
resolver pelo menos 10 questões com enunciados diferentes, estudar com um colega o assunto a ser aprofundado. 
n Após cada jovem apresentar os “planos de ação”, a pessoa que escreveu se identifica e expressa se concorda ou não com as 
sugestões apresentadas;
n O intuito da atividade é perceber a importância de se preparar sistematicamente para cada ação, levando em consideração 
as etapas e as fases das atividades.

DESENVOLVIMENTO 
Um exercício de “relatório” 
n Após a atividade, os jovens trabalham com o texto “Relatório: o que é e por que fazer”, do caderno do participante.
n Leitura conjunta e explicação do texto pelo educador.
n Dividir o grupo em 4 subgrupos e solicitar que compartilhem e escolham uma das atividades realizadas entre a oficina 
anterior e a atual e elaborem um relatório de acordo com o texto trabalhado. 

ENCERRAMENTO
Avaliando a Oficina     
n Cada grupo apresenta o seu relatório e o grupo avalia, ressaltando o que está presente e o que está faltando aos Relatórios.
n Cabe ao educador ir fazendo as correções e amarrações necessárias

8 
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Papel;
n Caneta;
n Caderno do Participante: Relatório: o que é e por que fazer.

ORIENTAÇÕES

n Os jovens são convidados a fazer o relatório das atividades desenvolvidas na construção do produto Eu na comunidade.
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Ao longo da formação do COM.DOMÍNIO DIGITAL, individualmente ou em equipe, ao fim de cada 
Tema, você vai fazer trabalhos (que nós chamamos de produtos), vai participar de eventos e realizar 
experiências. 

Seja qual for o tipo de tarefa ou experiência, vai ser exigido de você que apresente um RELATÓRIO – 
feito oralmente, por escrito ou por meio digital.
 
O QUE É RELATÓRIO?
O relatório escrito é a exposição de uma atividade em forma de texto. Pode-se fazer relatórios 
de atividades relacionadas a Inquéritos (elaborados para fins de investigação, de uso policial e 
administrativo), de atividades rotineiras (elaborados em função da rotina de trabalho) e de atividades 
de pesquisa (elaborados por cientistas para conclusão de pesquisa).

O tipo de relatório solicitado pelo COM.DOMÍNIO DIGITAL não é do tipo científico ou do tipo 
acadêmico, nem do tipo investigativo, que exigem rigor e precisão de dados, especificação da 
metodologia e conhecimentos estatísticos para informações quantitativas e qualitativas.

O nosso é um tipo de relatório de trabalho, simples, mas bem estruturado e redigido de forma a dar 
uma ideia bem aproximada do trabalho realizado, dos esforços despendidos, das descobertas feitas e 
dos conhecimentos adquiridos pelo jovem ou pela equipe que vivenciou a experiência.

Como todo texto, um relatório possui uma estrutura que, dependendo do grau de complexidade do 
trabalho realizado, pode ser mais ou menos subdividida. Na verdade, uma estrutura enxuta pode ser 
boa tendo apenas introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou, dependendo do que está sendo 
objeto do relato pode ser mais específica, incluindo:

> Folha de rosto
> Agradecimentos
> Resumo
> Sumário
> Introdução 
> Material e Métodos 
> Resultados e Discussões
> Conclusões
> Bibliografia

IDENTIDADE
OFICINA 8

9 Fontes: http://www.nea.fe.usp.br/site/FB_LinguaPort/MostraDetalhe.asp?IdInf=5  
e http://www.ferrariweb.com/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q115 Acessados em 29.09.2013
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FORMATO
Se fosse um relatório mais formal, deveria seguir as 
normas da ABNT (pesquise na Internet para saber o que é 
isso). Não é o caso dos nossos relatórios, embora exijamos 
uma estrutura mínima.

Como todo trabalho, o relatório deve ter boa 
apresentação, sendo indispensável:

> capa ou folha de rosto com as informações 
essenciais: instituição, títulos, autores, local e data;
> observância das margens nos quatro sentidos: 
superior, inferior, direita e esquerda;
> papel formato A4
> encadernação compatível com o volume do 
trabalho.

DICA:
Lembre-se que já não é um trabalho de escola e evite:

> variar tipos, cores e tamanho de fontes, para 
camuflar o texto reduzido;
> colocar marca d’água forte, que prejudique a 
leitura;
> deformar ilustrações, fotos e logomarcas, 
adesivos;
> repetir informações.

FOLHA DE ROSTO
Na folha de rosto estão:

> No topo da folha, Instituição (no caso, o COM.
DOMÍNIO DIGITAL, com indicação do Núcleo);
> No centro da folha, o título do trabalho e o nome 
do autor ou autores, indicando a turma;
> Na parte inferior da folha, centralizados, local, 
data e ano de elaboração do relatório.

AGRADECIMENTOS
Se, eventualmente, o autor contou com ajuda, 
contribuição ou incentivo de alguém para realizar o 

IDENTIDADE
OFICINA 8



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 41

aneXo
rELATórIO: O QUE É E POr QUE FAzEr

trabalho que está sendo objeto do relatório e quiser 
agradecer a participação desse pessoa no relatório, 
deve fazê-lo na folha seguinte à folha de rosto, 
geralmente no canto inferior direito. O texto do 
agradecimento deve ser conciso, curto.

RESUMO
Resumo é uma descrição curta de qual é o teor do 
trabalho. Nos trabalhos científicos e acadêmicos, serve 
para que outros pesquisadores saibam do que se trata 
sem ler todo o trabalho. No caso de você, o resumo 
deve ser ainda mais simples – algo como, por exemplo:

“Este documento relata a experiência 
da equipe de Cultura na realização da 
pesquisa “EU NA COMUNIDADE”, trabalho 
de conclusão do tema IDENTIDADE, do 
programa de formação COM.DOMÍNIO 
DIGITAL, Núcleo de ...., focado na cidade 
(ou bairro) tal, abordando os equipamentos 
culturais da área”.

SUMÁRIO
Sumário é um índice dos tópicos da estrutura 
do trabalho, com indicação dos números das 
respectivas páginas. Se o trabalho for muito curto, 
com os tópicos quase todos na mesma página, 
não precisa de sumário, apenas indique a estrutura 
na introdução. Aconselhamos, entretanto, que 
você e sua equipe aproveitem a oportunidade da 
apresentação dos relatórios para exercitar, além da 
redação, a habilidade de relatar processos de trabalho, 
incluindo a objetividade da linguagem, a descrição da 
metodologia, a análise dos resultados e elaboração 
das conclusões, pois tudo isso é muito importante 
no mundo do trabalho. Quem economiza texto não 
aprende nada disso.

IDENTIDADE
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INTRODUÇÃO
 Na introdução deve-se dizer o porquê e/ou para que e por quem  o relatório foi redigido. A 
Introdução é constituída pelo assunto a tratar, os objetivos do relatório e as circunstâncias da sua 
elaboração.

DESENVOLVIMENTO
No desenvolvimento, deve-se relatar os procedimentos e os fatos apurados. Se o trabalho realizado 
foi simples, você pode incluir nessa parte a metodologia usada, os recursos disponíveis, tudo que 
aconteceu, especificando suas fases, o caminho percorrido e os resultados obtidos. Todos esses 
aspectos devem estar ordenados, descritos em linguagem objetiva, direta. Se há muito a relatar, 
é melhor separar os assuntos: metodologia, focos, resultados etc. você estava lá, presenciou e 
participou do trabalho, vivenciou a experiência – então sabe o que é importante colocar no relatório. 
Dessa forma, vai-se delineando todo o processo do trabalho realizado, as dificuldades, as 
oportunidades, ganhos e perdas, informando, com mais ou menos detalhes, como foram as 
contribuições de cada membro da equipe, valendo incluir fotos que registrem o processo ou ilustrem 
os resultados. No caso de o trabalho incluir pesquisa quantitativa, devem ser apresentados os 
resultados numéricos/percentuais, em formato de tabelas ou gráficos.

RESULTADOS
Na apresentação dos resultados, é importante comentá-los, dizer suas impressões e as discussões que 
aconteceram. No caso de trabalho de equipe, podem ser relatadas opiniões divergentes das pessoas 
que participaram do processo.

CONCLUSÃO
Na conclusão, não esquecer as considerações finais a respeito da tarefa realizada. Se o trabalho 
envolveu pesquisa, coleta de dados, descobertas e aprendizado, é fundamental que conclusões 
sejam tiradas disso tudo. O exercício de refletir sobre um trabalho realizado é a melhor forma de fazer 
melhor o trabalho seguinte.

IDENTIDADE
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OBJETIVOS n Refletir sobre o processo da identidade a partir de informações do filme;
n Aprender, a partir da análise de elementos externos.

Filme

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Preparação para a Exibição do Filme 

Receber o grupo solicitando que todos tenham nas mãos uma folha de papel e um lápis ou caneta para anotarem os pontos 
que julgarem ser os pontos mais importantes do filme.

DESENVOLVIMENTO 
Filme: Mãos Talentosas

ENCERRAMENTO
n Roteiro do filme para trabalho em grupo.

9
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n TV com aparelho de DVD e CD do filme ou Data Show e arquivo do filme;
n Folha de papel para anotações.

ORIENTAÇÕES

n O educador precisa assistir ao filme anteriormente, para se apropriar da ideia e colaborar de forma mais efetiva no momento da discussão.
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OBJETIVO n Criar um espaço de discussão sobre os fatores que fortalecem ou enfraquecem a autoestima, o 
autoconceito e a autoconfiança.

Autoestima – Autoconceito - Autoconfiança

TEMPO

10’

70’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Tempestade de ideias: o que vocês entendem por autoestima? (perguntar ao grupo o que significa estima e, a partir 
das respostas dadas, reflete com o grupo sobre a importância da autoestima). O mesmo com a palavra autoconceito e 
autoconfiança. Anotar os conceitos centrais, trazidos a cada palavra.
Observação: O educador precisa estar seguro sobre o significado- e as diferenças – destes conceitos

DESENVOLVIMENTO 
Me conhecendo -  “Jogo da autoestima”
Convocar o grupo a participar do “jogo da autoestima”, consistindo nos seguintes passos: 
n Os jovens recebem 1 folha de papel com o desenho de 2 termômetros, dispostos do lado esquerdo e direito do papel;
n Cada termômetro terá uma medição variando de 1 até 10. Ao lado de cada numeração, haverá uma linha;
n Do lado esquerdo, os jovens, individualmente deverão colocar os aspectos que elevam e, na coluna do lado direito, 
elencarão os fatores que diminuem a autoestima;
n Em seguida, ao sinal do educador, farão um compartilhamento, tentando identificar as pessoas que apresentaram mais 
respostas iguais;
n Na plenária final, os jovens apresentam os aspectos que mais contribuem para a diminuição e fortalecimento da 
autoestima, refletindo sobre a importância de se fortalecerem para o enfrentamento das diversas situações na vida. 

“Minhas Forças”:
n Ressaltar a importância do autoconhecimento para o fortalecimento da autoestima. 
n Em seguida, propor ao grupo a construção de um envelope, utilizando papel oficio e imagens (recortadas ou 
desenhadas), frases que lhe impactam, etc. e outros objetos recicláveis para personalizar a frente do envelope. 
n Os envelopes devem conter as suas forças, mas também suas  fragilidades, associadas ao que ele precisa fazer para 
superar os desafios. Importante também que ele inclua no envelope as pessoas com quem conta na sua vida.
n Dividir o grupo em cinco ou seis subgrupos onde cada um apresenta seu trabalho.
n Vale lembrar que todas as discussões devem ser direcionadas para a importância do autoconhecimento no 
fortalecimento da autoestima e da autoconfiança.

Leitura e reflexão                    
Realizar a coletiva do texto “Borboleta”, de Mario Quintana (anexo)

ENCERRAMENTO / Avaliando o Dia
n Fazer com os jovens uma avaliação do dia: gostei, por quê/ Não gostei / por quê

10
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Texto de Suporte – ACGC;
n Quadro;
n Pincel de quadro;
n Caderno do Participante.

ORIENTAÇÕES

n Ter domínio dos conceitos: autoestima, autoconceito e autoconfiança, para facilitar as reflexões produzidas no grupo;
n Solicitar a elaboração de um texto-sentido. 
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MATErIAL DE SUPOrTE AO EDUCADOr: 

AUTOESTIMA, 
AUTOCONCEITO E 
AUTOCONFIANÇA 10

A autoestima é o sentimento íntimo que cada pessoa experimenta em relação a si mesma. Quem 
tem uma autoestima elevada se julga merecedor de bem-estar e felicidade, mostra-se capaz de 
defender seus próprios direitos e necessidades, sabe lidar satisfatoriamente com os problemas 
e desafios da vida. Ter uma autoestima elevada é, pois, sentir-se competente e merecedor. Ter 
autoestima baixa é sentir-se inadequado à vida, insuficiente como pessoa.

Quanto maior nossa autoestima, maior a probabilidade de sermos criativos e ambiciosos em 
termos das experiências que esperamos viver e mais probabilidade teremos de manter relações 
nutritivas e evitar as tóxicas.

As raízes mais remotas da autoestima são inconscientes. Estabelecidas bem no inicio da vida 
de cada pessoa elas têm origem, em grande parte, nas atitudes e sentimentos dos adultos que 
primeiro olharam para a criança e pela criança. As expectativas que esses adultos tinham em 
relação ao bebê, o modo como o tocaram e acariciaram representam a primeira vivência, ainda 
difusa e inconsciente, de merecimento e valor próprio.

Cada pessoa traz internalizados modelos de agressão e cooperação, aprendizado nos processos 
de convivência e interação do seu grupo familiar. Sua história pessoal, construída com base 
nos vínculos significativos, vínculos que a satisfazem ou a frustram, constituem aprendizagens 
profundas que, incorporadas ao script de vida, funcionam como argumentos, mandatos ou lemas 
inconscientes. 

Uma pessoa pode, por exemplo, ter incorporado o lema: “brilhe sempre para ser amado” ou, ao 
contrário, “não brilhe, porque as pessoas podem invejá-lo e rejeitá-lo”. Pode ser até que tenham 
incorporado os dois mandamentos contraditórios e que viva, por isso, uma divisão interna. Trazê-
los à consciência e percebê-los como elementos que limitam e distorcem nossa percepção pode 
ser um caminho para a mudança.

Mesmo pessoas aparentemente bem sucedidas podem experimentar, internamente, 
um sentimento de inadequação, vazio e inutilidade. Por outro lado, pessoas que foram 
desamparadas ou maltratadas na infância podem conseguir superar as dificuldades, tornando-se 
adultos autodeterminados e cheios de fé. 

IDENTIDADE
OFICINA 10

10 Fonte: Antônio Carlos Gomes da Costa.
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MATErIAL DE SUPOrTE AO EDUCADOr: 
AUTOESTIMA, AUTOCONCEITO E AUTOCONFIANÇA

Possivelmente, tais pessoas, ainda muito cedo, fizeram escolhas e tomaram decisões que 
contribuíram para a preservação de seu sentimento de integridade. Ou, quem sabe, encontraram 
no ambiente externo, contra todas as aparências, alguma pessoa ou experiência em que se apoiar 
para estruturar uma identidade positiva. 

O que importa, para nós, como pessoas, é compreender que, ao lado do processo de 
desenvolvimento e especialmente na adolescência, o indivíduo deve ter oportunidade de 
retificar, transformar e expandir o sentimento de confiança básica e de valor próprio.

IDENTIDADE
OFICINA 10

Reeducar nosso olhar para ver o que 
as pessoas e nós mesmos temos de 
valioso é um recurso importante 
para trabalhar o desenvolvimento 
da autoestima. Quando aprendemos 
a fazer isso, deixamos de nos 
avaliar e aos demais pelo que não 
temos, por nossas dívidas e falhas, 
o que certamente melhora nossa 
capacidade de acreditar na vida.
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Mário Quintana

Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de
se decepcionar é grande.

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos 
aqui, para satisfazer as dela.

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que 
nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem, 
nunca por precisar de alguém.

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, 
dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em primeiro 
lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou acha que ama) e 
que não quer nada com você, definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua vida.

você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de você. 

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. 

No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava 
procurando por você!

IDENTIDADE
OFICINA 10

11 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/MjkwODky/ Acesso em 29.09.2013

BOrBOLETAS 11
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TEMA

OBJETIVO n Entender sobre o processo do autoconhecimento como forma de garantir o desenvolvimento 
pessoal saudável.

Autoestima – Autoconceito – Autoconfiança II

TEMPO

10’

70’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Colocar a Música: “Caçador de Mim”, de Milton Nascimento. Ao final, perguntar: O que significa ser “caçador de si 
mesmo”. 

DESENVOLVIMENTO 
Atividade: Linha do Tempo 

n Convidar a turma para a atividade Linha do Tempo;
n Orientar os jovens a fazer o rascunho de sua linha do tempo em papel ofício, depois passar a limpo em meia cartolina;
n Traçar uma linha indicando: início: nascimento / fim: 2013;
n Ao longo da linha, assinalar fatos marcantes, pessoais ou sociais. Identificar fatos históricos, políticos ou sociais 
ocorridos no período, relevantes para o jovem;
n  Distinguir o positivo e o negativo e os âmbitos pessoal e social, por cores e posição em relação à linha do tempo;
n Apresentação individual (se não houver tempo, formar 5 equipes e eles apresentam uns para os outros. Depois, cada 
equipe escolhe um integrante para apresentar a sua).

ENCERRAMENTO / Avaliando o Dia
n Grupo em círculo, sentados em uma roda bem fechada. Um por vez vai até o centro e faz uma mímica, representando um 
sentimento marcante de si mesmo que deseja oferecer ao grupo. Finalizar com um abraço coletivo.

11
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Som;
n Música – caçador de mim; 
n Aparelho de som
n Cartolinas ou papel 60k
n Canetas coloridas, pincéis, tintas.

ORIENTAÇÕES

n Caso o grupo concorde, as linhas podem ficar expostas como um painel, na sala.
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CAÇADOr DE MIM 12

Milton Nascimento

Por tanto amor
Por tanta emoção
A vida me fez assim
Doce ou atroz
Manso ou feroz
Eu caçador de mim
Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
vou me encontrar
Longe do meu lugar
Eu, caçador de mim
Nada a temer senão o correr da luta
Nada a fazer senão esquecer o medo
Abrir o peito a força, numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura
Longe se vai
Sonhando demais
Mas onde se chega assim
vou descobrir
O que me faz sentir
Eu, caçador de mim

IDENTIDADE
OFICINA 11

12 Fonte: http://letras.mus.br/milton-nascimento/47402/ Fonte: 23.02.2013
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TEMA

OBJETIVO n Estimular o grupo a perceber como se constitui a autoimagem Levar o jovem a refletir sobre 
como a visão de si colabora para o crescimento humano integral.

Autoimagem 

TEMPO

10’

70’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Colocar no quadro as perguntas: 
1. O que eu costumo achar de mim?
2. O que acham de mim? O que eu acho que os outros acham de mim?
3. Qual a diferença entre o que percebo de mim e o que acho que os outros percebem de mim?
4. Quem eu realmente sou?
Os jovens farão uma reflexão individual e terão o desafio de compartilhar uma síntese em grupo em, no máximo, um minuto.

DESENVOLVIMENTO  1
Fazer uma reflexão com o grupo sobre a imagem que fazemos de nós mesmos e a imagem que  fazem de nós. 
Em seguida, realizar a leitura coletiva do texto: Melhorando sua autoimagem, de Júlio César Zanluca.

DESENVOLVIMENTO 2
Apresentar da Mídia “o ponto” - http://www.youtube.com/watch?v=6LJBbDCd8lU acesso em 29.09.2013
Introduzir a prática de escrita de textos-sentido.
Texto sentido – quem sou eu?

ENCERRAMENTO
n Os jovens ficam em círculos, se abraçam, e cada um fala em voz alta uma qualidade que mais lhe chama a atenção no 
colega da direita.

12
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Mídia “O Ponto”
n Papel e caneta;
n Caderno do Participante.

ORIENTAÇÕES

n Estudar e explicar Texto Sentido ao grupo.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 51

aneXo
MELHOrANDO 
SUA AUTOIMAGEM 13

Muitas pessoas são pessimistas por natureza – encontram defeitos em tudo, inclusive nelas 
mesmas. Isto tende influenciar seu trabalho e relacionamentos, gerando baixa produtividade e 
potenciais conflitos com outras pessoas, além, é claro, prejudicarem sua saúde.

Se é fato que as atividades profissionais e os compromissos diários nem sempre geram em nós 
plena satisfação, também é certo que muitos dos problemas que enxergamos estão em nós 
mesmos. Como mudar isto?

Não há fórmulas mágicas para uma atitude mais saudável. Mas é importante enxergarmos as coisas 
um pouco mais “cor-de-rosa”, já que, quer queira ou não, os desafios (e problemas) continuarão 
existindo – mas será mais fácil enfrentá-los se você tiver atitudes positivas! 

Seguem algumas dicas para nos livrar do mau-humor e agir em direções mais saudáveis:
Não consuma lixo - por que você está entupindo sua mente com notícias policiais e valorizando 
notícias ruins quando você poderia assistir coisas engraçadas e inteligentes? Exponha-se apenas a 
coisas boas. Não perca tempo com nada que te faça ficar depressivo. Mude de canal! 

Todos os dias eu procuro ler algo inteligente e edificar-me com coisas saudáveis e boas. Xô 
pessimismo! 

Pratique a simplicidade - para quê complicar se pode ser simples? você já percebeu que as 
crianças se alegram com pequenas coisas - que tal aprender com elas? Observe-as!

Aprenda coisas novas – que tal um curso de culinária, jardinagem, xadrez ou bíblico? Aprender 
renova nossas forças mentais, nos desperta para novas realidades e melhora nossa autoestima!

Relaxe – você vive num ritmo alucinante de trabalho/família/compromissos sociais? Que tal tirar 
uma pausa de 15 minutos diários, caminhando num bosque ou simplesmente fazendo uma oração 
à sós? Garanto que valerá a pena!

Cerque-se de pessoas felizes. Chega de prestar atenção ao “clube dos doentes”. Que tal comentar o que 
você aprendeu, o que leu de bom e o que fez de interessante? Fale de doença somente com o médico!
 
Exale felicidade. Se alguém estiver infeliz, procure responder a essa pessoa com uma expressão 
positiva. A transmissão de felicidade tem mais a ver com atitude do que com os fatos. veja o lado 
positivo dos eventuais problemas ou dificuldades, ensine ou aprenda com elas - afinal, felicidade 
não é ausência de problemas, é a atitude apesar dos mesmos! 

IDENTIDADE
OFICINA 12

13 Fonte: http://direito-trabalhista.com/2012/03/27/melhorando-sua-auto-imagem/ Acesso em 29.09.2013
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TEMA

OBJETIVO n Estimular o grupo a desenvolver atitudes de superação, atitudes assertivas e resiliência.

Resiliência

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
“O que o faz crescer? 
n Receber o grupo com um cartaz na parede contendo a seguinte questão: “O que te faz crescer”?;
n Livremente, os jovens começam a responder o questionamento. O intuito da atividade inicial é criar o clima para a 
discussão acerca do tema da oficina: resiliência.

DESENVOLVIMENTO 
n Declamar o poema de Carlos Drummond de Andrade “No meio do caminho tinha uma pedra”. Em seguida, provocar 
uma reflexão no grupo sobre o poema relacionando com as “pedras” que existem na vida de todas as pessoas, 
identificando as formas que são encontradas para lidar com elas, a depender da maneira como cada um se coloca no 
mundo e do momento em que vive. Assim, podemos assumir uma posição de vitimização, mesmo em situações adversas 
ou muito traumáticas, vivenciarmos o sofrimento, retirando aprendizados. 
n A partir daí, introduzir o conceito de resiliência, como a capacidade que todas as pessoas têm de enfrentar as 
situações adversas, levando aprendizados para toda a sua vida. Ele exemplifica com uma folha de papel em branco que 
é amassada, mostrando que, uma força externa leva o papel a ser amassado, mas há uma capacidade física em todos 
os corpos de voltar ao formato original, mesmo possuindo as marcas. Ele contextualiza o conceito como vindo da física, 
sendo uma propriedade existente em todos os corpos. Estudos realizados nas últimas três décadas fizeram com que esse 
conceito fosse também aplicado no campo das ciências sociais. Importante ressaltar que todas as pessoas são resilientes, 
havendo variação no nível de resiliência. 
n Na sequência, o educador constitui cinco subgrupos e solicita que identifiquem pessoas da sua convivência com alto 
índice de resiliência. Solicita que destaquem as características comuns. 
n Cada grupo, ainda sentado nos subgrupos apresentar um cartaz com as características, que são complementadas pelo 
educador. (Ver material de suporte do educador, ppt desenvolvido por Ilma Oliveira para o Programa TSH/Abrigos).
o Ainda  nos subgrupos, os jovens deverão ler e interpretar o texto: entendendo resiliência. 

ENCERRAMENTO
n Escolher 10 voluntários para comentar as vivências do dia / ou atividade das carinhas no início e no final;
n Solicitar que tragam uma foto de um traço cultural da sua comunidade

13
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Cartaz com frase inicial;
n Textos 05 do CP.

ORIENTAÇÕES

n Leitura prévia dos textos pelo educador.
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ENTENDENDO 
rESILIENCIA 14

“Essa qualidade, que faz de nós pessoas muito especiais, 
pode ser desenvolvida. Cultive-a e se torne criativa, resistente 

às frustrações, hábil na procura de solução para os problemas 
e capaz de fazer de um limão uma fábrica de limonada” 

Luciana Fiel 15 

Re-si-li-ên-cia ..... A palavra tem sonoridade estranha e signifi cado 
pouco conhecido, mas pode fazer a diferença na sua vida. O 
conceito vem da física: é a propriedade que alguns materiais 
apresentam de voltar ao normal depois de submetidos 
à máxima tensão. As fi bras de um tapete de náilon são o 
exemplo simplifi cado dessa ação - elas recuperam a forma 
assim que acabam de ser pisadas e amassadas. 

A psicologia tomou emprestada essa imagem para explicar a 
capacidade das pessoas de lidar com desafi os, com problemas, 
superá-los e até de se deixar transformar pelas adversidades, pelo 
“fogo”, que pode fazer estourar e fl orescer a força interna que reside 
em cada pessoa.

Detalhando melhor, o resiliente não se abate facilmente, não 
culpa os outros pelos seus fracassos e tem um humor 
invejável. Para completar o leque de requintes, ele age 
com ética e dispõe de uma energia espantosa para 
trabalhar. Perfi l de herói? Parece. Mas 
essa qualidade é encontrada em 
gente de carne e osso. Segundo 
Haim Grunspun, educador de 
psicopatologia da PUC-SP, 
um terço da população 
do mundo tem traços de 
resiliência.

IDENTIDADE
OFICINA 13

14 Fontes: inspirado em artigos 
de http://claudia.abril.com.br e 
http://www.educacaofi sica.com.
br/index.php/lutas/canais-artes-
marciais/outras-lutas/4651-
resiliencia-voce-tambem-vai-
querer-ter, 23/02/2012

15 http://ctaciranda.com.br 
23/02/2012
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Os especialistas em comportamento começaram a estudar o tema, lembra Grunspun, 
quando se colocaram diante da interrogação: por que - em comunidades atingidas por 
enchentes, terremotos, perseguições raciais, violência e guerras - algumas pessoas se 
saem bem e outras não? 

Chamava a atenção um detalhe: aquelas que venciam um obstáculo se mostravam “vacinadas” 
para enfrentar o próximo. Que fenômeno seria esse? Até os anos 90, os estudiosos defendiam 
que a habilidade para administrar conflitos era inata, como um dom. A partir daí, comprovaram 
que o homem pode, sim, desenvolver a capacidade de se recuperar e de crescer em meio a 
sucessivos problemas. 

E é possível desenvolver resiliência na vida adulta? A velocista Ádria Rocha, 29 anos, a maior 
estrela do universo das paraolimpíadas, com uma coleção de medalhas de ouro e prata, pode 
ser um bom modelo para você se inspirar. Ela garante que se torna mais resistente a cada dia. 
Filha de um pedreiro e de uma costureira, Ádria e outros três irmãos, entre nove, têm retinose 
pigmentar, doença que atinge a retina e pode levar à cegueira. 

Mineira de Nanuque, a atleta conta que enxergava minimamente e que amargou a 
discriminação de educadores e de colegas por causa da dificuldade de aprender. 
Superou o drama ao encontrar sua expressão no esporte. Já havia se destacado nas 
Paraolimpíadas de Seul, quando, aos 15 anos, se deparou com uma gravidez precoce. 
Casou e abandonou as pistas por exigência do marido. 

Aos 18 anos, mais problemas: ficou completamente cega. A nova realidade fez com que Ádria 
juntasse forças para se separar e voltar aos treinos. Sem patrocínio, sustentava a filha, Bárbara, 
vendendo bilhetes de loteria nas ruas de Belo Horizonte. Títulos e medalhas vieram um atrás do 
outro, até conquistar o primeiro lugar no ranking mundial. Ela detém o recorde de 12 minutos e 
34 segundos nos 100 metros rasos, obtido em 2000, em Sydney.

 “Se ficasse choramingando, usando como desculpa a falta de dinheiro, de visão e de marido, 
com certeza não chegaria a lugar algum”, diz. Quem ouve a história de Ádria imagina que seja 
a mulher-maravilha. Não é. Ela desmoronou no ano passado, ao sofrer uma contusão no joelho 
e uma cirurgia. “Tive medo de não conseguir mais correr”, revela. Para essas pessoas especiais, 
porém, um empurrão basta. No caso da atleta, veio da fisioterapeuta vanda Sampaio. “Ela me 
acompanhou nos exercícios e me ajudou a recuperar a autoconfiança.”

IDENTIDADE
OFICINA 13

16 Cenise M. Vicente, in http://claudia.abril.com.br, 23/02/2012, 18:00

17 Olga Falceto, professara de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, in http://www.educacaofisica.com.br/
index.php/lutas/canais-artes-marciais/outras-lutas/4651-resiliencia-voce-tambem-vai-querer-ter, 23/02/2012, 19:00
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aneXo
ENTENDENDO rESILIENCIA

Uma das principais especialistas em resiliência, a psicóloga Cenise Monte vicente explica 
que, para desenvolver essa capacidade, nós precisamos encontrar apoio - mesmo que 
pequeno - e sentir que alguém acredita em nós. 

O fatalismo e a vitimação passam longe dos resilientes. Nunca pensam: “Tudo é difícil”, 
“Não consigo mudar de rumo” ou “Ninguém faz nada por mim”. Pelo contrário, arregaçam 
as mangas para reverter a situação indesejável. E têm metas bem definidas - nada de 
grandes devaneios, como enriquecer, ficar famoso... Plano, para eles, é algo concreto, 
acessível e realizável a curto prazo. 

ALGUMAS DICAS DOS RESILIENTES 
PARA QUE VOCÊ TAMBÉM SE TORNE UM:

> “Os projetos dos resilientes vêm acompanhados de imagens. Quem não consegue se projetar 
no futuro dificilmente realiza seus desejos.”  16

> “Dê um tempo para pesar prós e contras. Assim, a ansiedade diminui” 17. 

> Nutra-se das pequenas vitórias que você conquistou, mas que acabou minimizando. 

> Inspire-se nos ídolos que superaram problemas. “Trabalhando os recursos pessoais, o lado 
saudável, você se fortalece muito mais do que se ficar enfatizando as suas deficiências e os seus 
conflitos” 18 . 

> Num momento de crise, formule uma explicação para o que está ocorrendo: analise as 
circunstâncias, a sequência dos fatos e as razões. Tente entender os seus sentimentos em relação 
a tudo isso.

> Pense no que vai fazer quando sair da crise. Fica mais fácil suportar a dor ao se imaginar 
no futuro. O tempo que rege o resiliente é o presente. Comece, agora, a mudar a situação 
indesejada: estude, trabalhe, seja livre.

> Não pense só em você, mas nos que vão se beneficiar da sua conquista ou tomar sua história 
como exemplo.

E NUNCA SE ESQUEÇA: A melhor saída é sempre aquela que você encontra!

IDENTIDADE
OFICINA 13

18 Idem
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TEMA

OBJETIVO n Refletir com os jovens sobre as diferenças entre ser homem e ser mulher na sociedade atual.

Homem e Mulher – Relações de Gênero I

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar os jovens para assistir a uma mídia que retrata papeis e comportamentos comuns aos homens e mulheres de hoje.

Exibição da Mídia: Era uma vez, outra Maria.
1ª Parte: Link: http://www.youtube.com/watch?v=BxMLYl_ANrA Acesso em 12.04.2013
2ª Parte: Link : http://www.youtube.com/watch?v=wpw2GYaO-Bc Acesso em 12.04.2013

Observação: Solicitar aos jovens que tomem nota sobre o que mais chamou atenção durante a exibição da mídia. 

DESENVOLVIMENTO 
Perguntar ao grupo:
n O que eles entendem  por “gênero” ?
n Existem diferenças entre “ser homem” e  “ser mulher”? 
Em seguida, convidar a turma para a leitura do texto: Homens, Mulheres e Gênero.

ENCERRAMENTO
n Solicitar que alguns voluntários citem algumas diferenças entre o universo masculino e o feminino.

14
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante – Texto: Homens, Mulheres e Gênero;
n Kit multimídia ;
n Mídias
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aneXo
HOMENS, MULHErES 
E GÊNErO 19

O QUE É GÊNERO, AFINAL?

A expressão “gênero” começou a ser utilizada para marcar que as diferenças entre homens e 
mulheres não são apenas de ordem física e biológica. Como não existe natureza humana fora da 
cultura, à diferença sexual anatômica não pode mais ser pensada isolada do “caldo de cultura” no 
qual sempre está imersa. 

Ou seja, falar de relações de gênero é falar das características atribuídas a cada sexo pela 
sociedade e sua cultura. A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a construção social 
do que é ser homem ou ser mulher. Sexo é atributo biológico, enquanto gênero é uma construção 
social e histórica. A noção de gênero, portanto, aponta para a dimensão das relações sociais do 
feminino e do masculino.

Atualmente, reivindica-se a inclusão da categoria gênero, assim como etnia, na análise dos 
fenômenos sociais, com o objetivo de tornar visíveis as diferenças existentes entre os seres 
humanos que, por vezes, encobrem discriminações. 

A compreensão do conceito de gênero possibilita, por outro lado, identificar os valores atribuídos 

IDENTIDADE
OFICINA 14

19 Fonte: http://luz.cpflcultura.
com.br/19 - O posto do oposto: 

há uma crise dos gêneros na 
contemporaneidade? Flávia Gouveia 
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aneXo
HOMENS, MULHErES E GÊNErO

a homens e mulheres bem como as regras de comportamento decorrentes desses valores. 

Outro aspecto importante relacionado ao gênero é o da cidadania. Como sabemos, as mulheres 
foram, por muito tempo, excluídas de direitos como, por exemplo, frequentar a escola, votar, ter 
propriedades, trabalhar sem autorização do marido ou pai. 

Isso ocorria por uma série de razões. A estrutura familiar contribuía para barrar a participação 
feminina na vida pública porque necessitava das mulheres na esfera privada, cuidando dos filhos 
e da casa. Utilizavam-se as diferenças biológicas entre homens e mulheres, sobretudo quanto à 
reprodução, para afirmar que elas eram inferiores ou, pelos menos, incapazes, como as crianças. 
Portanto, não tinham condições de exercer funções públicas de responsabilidade.

Se começamos a pensar nessas relações e nos papéis atribuídos a homens e mulheres, 
conseguimos perceber como os tempos mudaram principalmente no Ocidente.   O estereótipo do 
homem forte, viril e provedor, e da mulher frágil, delicada e submissa já foi bem mais marcante no 
imaginário das pessoas e nas relações sociais. Hoje parece haver bem menos exemplares desses 
tipos e, em especial para as novas gerações, esses modelos já não respondem aos seus anseios nem 
ao modo como se percebem e se relacionam.
A realidade, no entanto, ainda apresenta muitas discriminações ligadas ao gênero, apesar de até 
o aspecto legal já ter sido alterado. Isto vem sendo objeto de reflexão, estudos e debates, pois 
não há cidadania plena sem o exercício do direito à diversidade. E cidadania também se reflete no 
relacionamento familiar, nas relações de poder da vida a dois, nos aspectos afetivos. 

CRISE... QUE CRISE?
Mas, afinal, é possível dizer que há uma crise dos gêneros na atualidade? Entre pessoas do sexo 
masculino ou feminino, quem ganhou mais e quem perdeu mais? 

Em cada período histórico e em cada cultura, algumas expressões do masculino e do feminino são 
dominantes e servem como referência ou modelo, mas isto não significa que devem ser tomadas 
como paradigmas. Podemos pensar que há tantas maneiras de ser homem ou mulher quantas 
são as pessoas. Cada um, apesar dos estereótipos de gênero, tem o seu jeito próprio de viver e 
expressar sua sexualidade. Isso precisa ser entendido e respeitado pelos jovens.

O que os grupos marginalizados desejam, afinal e desde sempre, é liberdade e respeito mútuo 
entre os seres humanos. Parece simples, mas a realidade mostra como não é. A nova configuração 
que muitos chamam de “crise do macho” pretende apenas democratizar espaços antes dominados 
pelos homens que se ajustavam bem ao padrão sócio comportamental  vigente até a Segunda 
Guerra Mundial. 

Essa mudança no sentido da pluralidade livre está em franca marcha. Que as crises e lutas sejam 
meios para que as conquistas pelos direitos humanos prossigam.

IDENTIDADE
OFICINA 14
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TEMA

OBJETIVO n Refletir com os jovens sobre as diferenças entre ser homem e ser mulher na sociedade atual.

Homem e Mulher - Relações de Gênero ll 

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Retomar as discussões sobre Sexualidade e Afetividade: que contribuições o grupo traz? 

DESENVOLVIMENTO 
1º Momento
Convidar ao grupo para ficar em pé, entregando as folhas de pesquisa para realizar a vivência (anexo).

2º Momento
Dividir a turma em 06 grupos (03 grupos do sexo masculino e 03 grupos do sexo feminino). Pedir que os grupos do sexo 
masculino, discutam os seguintes pontos: 
n As vantagens e desvantagens de ser mulher. 
Para os grupos do sexo feminino: 
n As vantagens e desvantagens de ser homem.
Após a discussão, os grupos devem preparar uma lista com as referidas vantagens e desvantagens de ser homem e ou 
mulher. (20 minutos)
Informar que cada grupo terá três minutos para apresentação. 
Fonte: Manual do multiplicador adolescente. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1997, 160p. 2. Ministério da Saúde. 
Saúde e desenvolvimento da juventude brasileira. Pág.30

ENCERRAMENTO
n Solicitar que alguns jovens falem o que chamou a atenção na oficina de hoje?

15
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MATERIAL NECESSÁRIO

n Pesquisa sobre comportamento (anexo)
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aneXo
PESQUISA SOBrE 
COMPOrTAMENTOS 20

OBJETIVO
> Conhecer dentro do grupo os papeis representados por homens e mulheres

TEMPO
> 60 minutos

MATERIAL
> Ficha de trabalho e lápis

PROCESSO
> Solicitar que todos se levantem e formem um círculo.
> Explicar aos participantes que cada um deles vai receber uma ficha de trabalho com várias 
solicitações. A tarefa é procurar dentro do grupo, alguém que se encaixe na solicitação. Caso 
encontre esse alguém, pedir-lhe que assine na linha ao lado. 
> Distribuir as fichas.
> Todo o grupo se movimenta ao mesmo tempo, procurando obter as assinaturas.
> O exercício se encerra quando todos completam suas fichas. Sentar em círculo.

REFLEXÃO FINAL
> Quais das ações descritas você considera difícil de ocorrer? Por quê?
> O que seria mais difícil para você fazer? Por quê?
> Que comportamentos são permitidos somente para os homens? E para as mulheres?
> Como você se sente frente as essas diferenciações? O que é positivo? O que é negativo?

IDENTIDADE
OFICINA 15

20 Fonte: Oficina da Publicação - Aprendendo a Ser e a Conviver, Fundação Odebrecht
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aneXo
FICHA DE TrABALHO

PESQUISA SOBrE 
COMPOrTAMENTOS 21

PROCURE DENTRO DO GRUPO ALGUÉM QUE:
1) Terminou o namoro? 

2) Recebeu Flores? 

3) Não goste de dançar? 

4) Já se apaixonou? 

5) Não goste de esportes? 

6) Já se declarou para alguém?  

7) Sabe cozinhar? 

8) Saiu com o namorado (a) e pagou a conta 

9) Já procurou um posto de Saúde e pediu camisinha? 

10) Recusou um convite de algum(a) paquera? 

IDENTIDADE
OFICINA 15

21 Idem
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TEMA

OBJETIVOS n Estimular o grupo a identificar, qualidades e forças pessoais que contribuem para o 
desenvolvimento humano integral.
n Exercitar a noção de prioridade diante dos valores que colaboram com a realização da vida 
pessoal e profissional. 

Os Valores de Cada Vida

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Receber os jovens e solicitar que completem a frase:
n  Na minha vida, eu valorizo ....
n Introduzir o tema a ser aprofundado na oficina, ressaltando a importância de termos clareza acerca daquilo que realmente 
tem valor na vida de cada pessoa.

DESENVOLVIMENTO 
O Meu Quadro de Valores 
n Na sequência, todos recebem – impressa - a atividade “O meu quadro de valores” (ver anexo); 
n Através da atividade, os jovens são convidados a escolher 10 valores que julgam ter uma grande importância em suas vidas;
n A organização dos valores no quadro deverá seguir uma ordem hierárquica: os jovens descrevem os valores do “mais 
importante” ao “menos importante”;
n O quadro de valores poderá ser “enfeitado” com pinturas, desenhos, colagens, entre outros elementos visuais;
Ao final da atividade, cada jovem poderá expor os seus valores e, por conseguinte, as motivações que os levaram às 
escolhas apresentadas.

ENCERRAMENTO
Quadro de Valores 
n Os jovens fazem uma colagem dos quadros de valores na parede da sala. 
n Solicitar que fiquem em semicírculo em torno do painel colado e cada jovem dá um passo para frente e afirma um 
compromisso para efetivar o seu quadro de valores. 

16
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Data show;
n Quadro de Valores impresso;
n Aparelho de som/CD com música;
n Revistas para recortar, cola colorida, tesoura, tinta, etc. 
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aneXo
QUADrO DE VALOrES

CDD/IDENTIDADE - QUADRO DE VALORES
VALOR DESCRIÇÃO

1-         

2-

3-

4-

5-         

6-         

7-         

8-         

9-         

10-

IDENTIDADE
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TEMA

OBJETIVOS n Fortalecer nos jovens a segurança de suas características pessoais;
n Fazer um checklist nas etapas de construção do produto Eu na Comunidade.   

Identidade Pessoal - Fechamento do Produto de Identidade

TEMPO

50’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Descobertas pelas características
n Receber os jovens com música instrumental e, logo no início da oficina, e entregar uma folha de papel, cada um;
n Orientar que cada integrante faça uma descrição anônima no papel de suas características pessoais mais marcantes;
n Quando todos terminarem, os papeis são misturados e redistribuídos entre os participantes – com o cuidado para que 
ninguém pegue o seu próprio papel. 
n Cada jovem lerá em voz alta as descrições do papel que escolheu e tentará descobrir de quem são as características; 
n Cada jovem terá 03 chances para tentar descobrir de quem são as características que sortearam;
n Convidar a turma para a leitura do texto “Mudança”, de Clarice Lispector. (ver anexo)

DESENVOLVIMENTO 
O Preparando o Produto
n Na segunda parte da oficina, solicitar que os jovens se reúnam pelos grupos de trabalho do Produto e façam um 
checklist das atividades que estão concluídas e das atividades que precisam de conclusão;
n Após reunirem em suas respectivas equipes de trabalho, os jovens apresentam para todos os avanços e as dificuldades 
encontradas na elaboração das atividades previstas para construção do produto; 
n Ouvir todas as apresentações com atenção, intervindo quando necessário.

ENCERRAMENTO
Plano de Ação da Apresentação do Tema
n Encerrar a oficina detalhando como será a programação no dia da apresentação do Produto 

17
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Texto “Mudança” do Caderno do Participante;
n Papel e caneta/lápis;
n Aparelho de som;
n CD com música instrumental.

ORIENTAÇÕES

n O educador faz um apanhado geral dos resultados dos trabalhos na equipe, antes da oficina, para poder contribuir de forma mais efetiva nos casos de 
eventuais dificuldades.
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aneXo
MUDANÇA 22

Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa.
Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, 
calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa.
Tome outros ônibus.

Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. 
Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia, ou no parque, e ouvir o canto dos passarinhos.
veja o mundo de outras perspectivas.

Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama... Depois, procure 
dormir em outras camas. Assista a outros programas de tv, compre outros jornais... leia outros livros.
viva outros romances.
Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo.
Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua.
Corrija a postura.
Coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias.

Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo amor.
A nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Faça novas relações.
Use canetas de outras cores. vá passear em outros lugares.

Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores.
Abra conta em outro banco. vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus.
Mude.

Lembre-se de que a vida é uma só. 
Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo.
Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude, de novo. Experimente outra vez.
você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é 
isso o que importa.

O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. 
Só o que está morto não muda !
Repito por pura alegria de viver: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena!

IDENTIDADE
OFICINA 17

22 Fonte: Trechos do poema “A Mudança”, de Clarice Lispector
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TEMA

OBJETIVOS n Possibilitar aos jovens a oportunidade de sistematizar os trabalhos pesquisados em forma de 
apresentação livre. 
n Colaborar com o processo de construção da aprendizagem de forma coletiva.  

 Identidade Pessoal - Apresentação do Produto de Identidade

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Preparação da Apresentação do Produto
n Orientar as equipes para fazerem os ajustes finais, dando 10m para que tudo esteja devidamente preparado para o início 
das apresentações.

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação do Produto 
n As equipes iniciam as apresentações de acordo com a divisão feita previamente pelos educadores;

ENCERRAMENTO
n Ao final das apresentações, convidar a turma para fazer o grito do CDD.  Se presentes, os visitantes também são chamados 
para participar.

18
identidade

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Verificar, a partir do checklist da oficina passada a arrumação prévia dos materiais com as equipes.

ORIENTAÇÕES

n Fazer uma programação para o dia da apresentação, garantindo um mínimo de estrutura lógica como abertura, desenvolvimento e conclusão.

PrOJETO DE VIDA I
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PrOJETO DE VIDA I
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TEMA

OBJETIVOS n Ritualizar o início do trabalho com Projeto de Vida, a partir de uma reflexão sobre Sonhos 
Pessoais.
n Iniciar com um grupo a reflexão sobre o caminho de construção de um Projeto de Vida.

Semana de projeto de vida – os sonhos

TEMPO

15’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher o grupo com música ambiente e um cartaz na parede com a pergunta “Qual é o seu sonho?”;
n Após os jovens se organizarem na sala, chamar a atenção para o cartaz e pedir para que eles pensem sobre essa pergunta. 
Solicitar voluntários (no máximo 03, por conta do tempo da oficina) que queiram falar rapidamente sobre a questão;
n Concluir o momento, direcionando as discussões para a importância dos sonhos no planejamento do futuro, tornando-os 
realidade a cada dia.

DESENVOLVIMENTO 
n Convidar o grupo para participar da atividade “O Livro dos Sonhos” – a atividade tem como proposta a criação de um livro 
coletivo com as expectativas de cada jovem acerca da caminhada de crescimento pessoal e formação profissional. (a partir do que 
estão vivenciando no CDD)

n Os jovens são convidados a sentar em círculo e fazer uma breve reflexão sobre os sonhos que pretendem tornar realidade 
em curto (presente), médio (05 anos) e longo (10 anos) prazos. Você tem muitos sonhos? Você considera que é fácil torná-los 
realidade? Onde você se vê em 5 anos? E em 10? As falas dos jovens deverão ser comentadas pelo educador, que ao final fará uma 
síntese e dará continuidade à atividade.

n Colocar uma mídia sobre um sonho que se realizou (Fernando BBB). 

n Após a exibição da mídia, distribuir pelo chão da sala tarjetas soltas trazendo palavras de otimismo como “esperança”, “luta”, 
“coragem”, “força”, “fé”, “equilíbrio”, “resiliência”, “desafio”, “vitória”, “determinação”, “honestidade”, “amigos”,” superação”, 
“sonho”, “desejo”, “conquista”, “otimismo”, “planejamento”, “sorte”, entre outras; pedir que circulem, buscando uma palavra 
que, para eles, é fundamental para a elaboração de um projeto de vida (podem escolher uma mesma palavra). 

n Solicitar na sequencia que produzam um texto-sentido sobre seus sonhos, finalizando com um compromisso consigo mesmo, 
propondo metas a atingir até o final da formação. Nessa carta deverão estar presentes as palavras escolhidas por ele.

n Tão logo concluam os textos-sentido, suas produções deverão ser reescritas nas folhas que estarão preparadas no formato de 
“folhas de livro” (figura modelo abaixo) - precisarão estar com “furos” que, posteriormente, servirão para facilitar a montagem 
do Livro dos Sonhos. Pedir que desenhem imagens, colem figuras, coloquem cores, etc.

n Ao final, os educadores recolhem as produções dos jovens que serão utilizadas na oficina seguinte.

ENCERRAMENTO
Afixar uma folha de papel madeira na parede e pedir que os jovens escrevam a palavra escolhida para produção do texto-
sentido. Essas palavras estarão presentes com o grupo durante toda a semana.
(Recolher as produções, para a montagem do Livro na próxima oficina).

1
projeto
de vida 1

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Cartaz
n Música Ambiente
n Mídia Fernando BBB
n Tarjetas com palavras
n Papel ofício e folhas perfuradas para o Livro
n Canetas coloridas, lápis cera, revistas, tesouras, cola
n Papel Madeira

5’

15’

5’

15’

30’

30’
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TEMA

OBJETIVOS n Concluir a atividade de construção, com o grupo, do Livro dos Sonhos.
n Levar o grupo à refletir acerca da relação entre Sonho e Projeto de Vida.

Semana de projeto de vida – os sonhos

TEMPO

30’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Retomar o exercício do Livro dos Sonhos, redistribuindo os textos e solicitar que, em círculo, cada um compartilhe o 
momento vivenciado na produção do texto-sentido.
n Obs: (O ambiente deverá ter um clima de ritual, acolhimento e respeito).

DESENVOLVIMENTO I
n Inicia-se a montagem do “Livro dos Sonhos”. 
n Prepara anteriormente a capa e contracapa e juntará as páginas por meio de um fio (barbante) que unirá todo o material 
através dos furos no papel;
n Com o término da atividade, o Livro dos Sonhos é lacrado (ou amarrado com fita), com a promessa coletiva de que seus textos 
serão abertos no rito de Despedida, junto com a Cápsula do Tempo.
n O livro deverá ficar em um lugar especial para que os jovens possam lembrar que – a exemplo da Cápsula do Tempo - encerra 
tesouros, ou seja, sonhos de cada um dos componentes daquele grupo.

DESENVOLVIMENTO II
n O que nossos sonhos tem a ver com o nosso Projeto de Vida?
n O grupo é convidado a fazer a leitura do texto “Elaborando um Projeto de Vida”

ENCERRAMENTO
n Refletir com o grupo as seguintes questões:
1- Como o reconhecimento da realidade pessoal pode influenciar positivamente na construção do projeto de vida? 
2- De que forma o projeto de vida contribui na realização pessoal e profissional?
3- Como o projeto de vida colabora com a visão de futuro?
4- Como descobrir qual o melhor caminho a seguir? 
5- Porque precisamos levar em consideração a realidade coletiva na construção do projeto de vida?

2
projeto
de vida 1

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Música Ambiente
n Capas duras (Frente e Verso)
n Texto “Elaborando um Projeto de Vida”
n Pedaço de Barbante e Pedaço de Fita

30’

55’
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ELABOrANDO O 
PrOJETO DE VIDA
Quando uma pessoa reflete sobre o que é um Projeto de vida, é importante conhecer-se para poder dar 
passos seguros rumo à realização pessoal e profissional. Assim, cada jovem, como pessoa saudável e feliz, 
terá a segurança necessária para ser protagonista da construção da sua história e da sociedade em que 
vive. Por isso é necessário organizar e planejar os rumos da própria vida.

Uma maneira de concretizar esse planejamento é através da elaboração do Projeto de vida. Ele é essencial 
para todo ser humano, é um caminho de opções e discernimento que influenciará os rumos de uma 
pessoa que quer ser feliz. Pensar e escrever o projeto de vida ajuda cada pessoa que o faz a encontrar 
os elementos necessários para que possa tomar decisões maduras e acertadas, contribuindo para sua 
realização como pessoa ativa na sociedade.

A construção do Projeto de vida começa com uma pergunta existencial: quem sou eu?

Para responder a esta questão é necessário recordar a história pessoal e procurar retomar, com a 
inteligência e com o coração, os caminhos por onde cada um andou até o momento presente. Esse 
exercício pode se tornar algo muito especial e prazeroso porque envolve, necessariamente, o diálogo 
com outras pessoas. O ponto de partida poderá ser uma conversa com familiares ou pessoas próximas, 
escutando-os sobre os acontecimentos que o cercaram desde o seu nascimento.

A elaboração do Projeto de vida é um processo contínuo, que se faz no cotidiano. Jamais poderá ser um 
trabalho para crescer e caminhar sozinho. Depois dessa primeira parte, a sugestão é você ampliar um 
pouco mais o olhar. Pensar as relações com Deus, consigo, com os outros, com as coisas; em casa, na escola, 
no grupo de amigos, de jovens, no trabalho.

Não é bom que o planejamento do projeto de vida seja um exercício para a autossuficiência, voltado só 
para a pessoa que o elabora. Ao contrário, é bom que seja um instrumento para a pessoa estar mais inteira, 
trabalhando para o crescimento do coletivo.

Um novo passo é pensar a pessoa e suas relações mais próximas e que tanto influenciam nossas escolhas. 
Chegou, então, o momento de conversar com os amigos, colegas do grupo de jovens, da escola e do 
trabalho. É indispensável nesse momento conversar sobre como anda a vida do planeta, como está 
o momento sociopolítico do país, como se está cultivando ou não as relações interpessoais com o(a) 
namorado (a), com os amigos, com a turma do grupo de jovens, com o pessoal da escola e do trabalho etc. 
Uma pergunta fundamental é: que projeto de vida quero construir?

A ausência de um projeto de vida pode levar à perda da própria história, correndo também o risco de 
perder a própria identidade, bem como as perspectivas de futuro. Sonhar o futuro mobiliza a razão e o 
coração frente ao novo que nos desafia a fazer parte e a ser construído. 

É uma experiência saudável e estimulante para toda pessoa, mas, para um jovem, é como uma fonte de 
inspiração para os ideais e as ações que certamente trarão felicidade para si e para outros. 
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TEMA

OBJETIVO n Continuar aprofundando a compreensão acerca da estruturação de um Projeto de Vida: que 
elementos necessito, que competências e habilidades devo envolver nesse processo.

Semana de projeto de vida – Com que elementos desenho um projeto de vida

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Aquecimento:
Fazer a leitura de um trecho da letra da música Deixa a Vida me Levar, de Zeca Pagodinho: 
Deixa a vida me levar (Vida leva eu!) Deixa a vida me levar (Vida leva eu!)
Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu...

Perguntar se uma pessoa que diz assim: deixa a vida me levar... sabe aonde vai chegar?
Essa frase “deixa a vida me levar”... como pode ser interpretada por quem tem planejamento e foco?

DESENVOLVIMENTO I
Convidar o grupo para uma leitura coletiva do texto “Habilidades e Competências”
n Provocar o grupo: segundo o texto, o que é uma árvore? O que uma árvore pode representar? E suas diferentes partes? Como 
associá-la ao Projeto de Vida?
n Orientar o grupo a perceber que: 
1. Raízes podem significar “a base” para qualquer situação e para a comunicação/ alimentação de projetos de vida.
2. Caule – o caminho para a realização de projetos de vida
3. As folhas – o que mobiliza (oxigena) o sonho, as ações, as possibilidades.
4. Os frutos – os resultados de todo o esforço despendido.
n Formar 04 grupos e distribuir, para cada grupo, uma folha de papel madeira. Solicitar que os grupos se comuniquem para a 
criação de uma árvore, onde cada grupo se responsabilizará por uma parte dela: raízes, caule, folhas, frutos. (Distribuir pinceis e 
lápis coloridos)
n Em seguida, montar a Árvore.
n Distribuir pequenas filipetas para cada grupo e pedir para que cada um contribua – Grupo RAIZ: o que é preciso ter na raiz de 
um projeto de vida? Grupo CAULE: que caminhos ou ações precisam ser empreendidos/as para se alcançar resultados? Grupo 
FOLHAS: que características/ requisitos/ habilidades / competências precisam ser mobilizadas para o alcance dos “frutos”? Grupo 
FRUTOS: que resultados queremos alcançar, concretamente?
n Convidar o grupo para incluir a Árvore no “Mural do Projeto de Vida”. Em seguida, refletir com o grupo: Qual o sentimento / 
percepção de construção de um projeto de vida de forma coletiva?

ENCERRAMENTO
Solicitar que, em casa, preencham o quadro “IDENTIFICANDO MINHAS FORTALEZAS E FRAGILIDADES”, como preparação para 
a oficina seguinte.

3
projeto
de vida 1

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Álbum Projeto de Vida
n 04 folhas de papel madeira
n Canetas Pilot coloridas
n Canetas e lápis-cera
n Filipetas de papel ofício 3cm x 10 cm
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aneXo
HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 1

Ao nascer, cada um de nós traz consigo características individuais. Junto dessas características, 
trazemos outras que são herdadas de nossos pais, que herdaram de nossos avós e por aí vai... A 
soma de nossas características, o que herdamos e o que aprendemos com nossas experiências 
pessoais forma nossa personalidade.

Entender nossa personalidade direcionando-a para um projeto estratégico capaz de aproveitar 
nossas vocações pode ser a chave da transformação da vida pessoal e profissional. Não é uma 
tarefa rápida nem simples. É necessário preparar o terreno fértil para semear e desenvolver nosso 
futuro.

Como uma árvore que depende das condições do solo para crescer saudável e dar frutos, 
dependemos das condições onde crescemos. Desde o início da nossa vida, nos primeiros meses, 
essas condições começam a atuar em nossa formação. Nossos pais poderiam ser considerados 
os primeiros jardineiros. Além dos pais, os parentes, os professores, os amigos, as companhias, a 
mídia, a internet, etc. Todos contribuem como jardineiros dessa nossa árvore interior.

PrOJETO DE VIDA I
OFICINA 3

1 Adaptado do texto de Carlos Martins – Consultoria em propaganda e marketing.
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aneXo
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Reconhecer as condições em que crescemos a fim de analisar os nutrientes que faltam para 
fertilizar o solo que alimenta nossa seiva e fortalecer nossas raízes para enfrentar as intempéries, 
são desafios que todos enfrentamos até o fim da vida. 

vamos então, entender um pouco acerca de alguns conceitos que são chave para essa “virada” 
de posição:

HABILIDADES:
São as capacidades técnicas para realizar determinadas tarefas, desenvolvidas a partir de 
teoria e prática. Por exemplo, dirigir um automóvel ou usar um computador. A maioria das 
profissões pode ser realizada graças às habilidades, por conta do conhecimento acumulado e das 
experiências prévias. 

TALENTO:
São capacidades que nascem com cada um e conduzem um desempenho satisfatório, tanto 
no aprendizado quanto na execução das habilidades.  Por exemplo, o talento para negociar, 
inventar, comunicar. É diferente ter apenas habilidade do que ter, também, talento para executá-
la.   Uma pessoa com talento para uma determinada profissão é capaz de aprender a executar 
com muito mais facilidade as atividades.

COMPETÊNCIA:
É a soma de talento com habilidades. Essa associação conduz a resultados superiores aos obtidos 
por pessoas que possuem apenas o talento ou habilidade, separadamente. Por exemplo, um 
corredor de Fórmula 1 é uma pessoa que soma a habilidade de dirigir automóveis com o talento 
natural para disputar competições. Implica em dizer que quanto mais habilidades e talento, 
juntos, maior é a chance de sucesso. 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS:
Depende do conjunto de valores, crenças, características físicas, psicogenéticas e da influência do 
meio externo. Pode ser transformada ao incluir novas experiências, dependendo, ainda, da forma 
de vida de cada um.

DISPOSIÇÃO PARA A AÇÃO:
Com tudo isso, se a pessoa não se dispuser a agir, a transformar toda essa energia canalizada de 
habilidades, talentos, competências e características em algo real, em uma atividade orientada 
e consciente em direção a um resultado, ela não sairá do campo dos desejos e dos sonhos, 
deixando de completar uma fase imprescindível do projeto, que está na concretização dos passos 
e da ação transformadora desta energia, em algo concreto.

Nossa proposta então é levar a vida para onde queremos chegar, com nossos sonhos, nossos 
valores, nossas habilidades, capacidades, talentos, competências e nosso poder de transformar e 
construir. E não, deixar a vida nos levar...  senão, onde chegaremos por esse caminho?

PrOJETO DE VIDA I
OFICINA 3



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 74

INTEGrAÇÃO

TEMA

OBJETIVOS n Trabalhar no grupo a concretização dos passos para transformar Sonhos em Metas
n Propiciar um exercício de projeção de futuro e realização de metas.

Semana de projeto de vida – Meus sonhos podem tornar-se realidade

TEMPO

20’

60’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolhimento ao grupo: música ambiente e um cartaz na parede com a pergunta “Meus Sonhos Podem Tornar-se 
Realidade?”
n Pedir para que os jovens reflitam em silêncio sobre essa questão, e depois solicita 3 voluntários para falar: “o que preciso 
fazer para tornar um sonho realidade”?
n Fechar o momento falando que a oficina de hoje contribuirá para que o grupo encontre esse caminho.

DESENVOLVIMENTO I
n Metas x Sonhos – o educador provoca: como especificar meus sonhos? Ex: o sonho é um emprego, como especificar? 
Ele é mensurável? (quantos currículos preciso distribuir, quantos processos seletivos identificar e participar?)
n Passar a Mídia SMART
n Pedir que agora, eles tragam essa proposta para, concretamente, identificar quais de seus sonhos eles já podem 
colocar como Metas
n Distribuir o Instrumento “Do Sonho à Meta”. Pedir que  preencham na folha de oficio. Pode ser feito em trios, de forma 
dialogada.
n Ao final, cada equipe apresenta o processo de discussão: dificuldades, o que achou interessante, qual o maior desafio?
n Em seguida, distribuir meia-folha de cartolina. Disponibilizar réguas, lápis coloridos, pincéis. Solicitar que montem um 
“QUADRO DE METAS”.

ENCERRAMENTO
EXERCÍCIO DE CELEBRAÇÃO DE SUCESSOS ALCANÇADOS
Exercício de Relaxamento – colocar música instrumental e pedir aos jovens para sentar no chão, em círculo e fechar os olhos. 
Pedir agora que pensem em seu QUADRO DE METAS e escolham UMA Meta a alcançar. 
Imaginar que você está agora no dia e no momento da realização dessa Meta.
Onde você está? O que você está comemorando?  Quem está com você nesta comemoração? Como você se sente?
Quem se sentir à vontade, compartilha com o grupo.
ARTICULAR COM TIC - Solicitar que cada um faça seu álbum digital de Projeto de Vida, como síntese do que foi vivenciado 
durante a semana. O álbum deve ser ilustrado com imagens, fotografias, músicas etc.

4
projeto
de vida 1

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Mídia SMART
n Instrumento “Do Sonho à Meta”
n Meias folhas de Cartolina
n Réguas, lápis coloridos, pincéis atômicos
n Música de Relaxamento
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INTEGrAÇÃO
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COM.DOMÍNIO DIGITAL

DPS
TEMA

INTEGRAÇÃO

OFICINAS

1 - Apresentação do Tema
2 - A Teia das Relações Sociais
3 - A Importância do Trabalho em Equipe
4 - Liderança
5 - Minha Conexão Com o Local e o Global – Apresentação Do Produto
6 - Bullying
7 - Família É...
8 - O Jovem e a Família Contemporânea
9 - Drogas e Qualidade de Vida
10 - Perguntas e  Respostas
11 - Em Busca dos Porquês
12 - Amizade
13 - Apresentação do Produto
14 - Avaliação do  Produto

reLaÇÃo daS oFIcInaS 
de InTegraÇÃo
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar o segundo tema, indicando sua complementaridade com o primeiro e fortalecendo 
a ideia de conjunto entre as 03 áreas.

Apresentação do Tema

TEMPO

30’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Montar com o grupo o Quadro Regulador:

1. O que sabemos sobre integração?
2. O que este tema tem a ver com o mundo do trabalho?
3. O que queremos saber? 

DESENVOLVIMENTO 
1º Momento
n Distribuir uma tarjeta para cada jovem e solicitar que respondam, individualmente, por escrito, a seguinte pergunta: o 
que é integração? 
n Dividir o grupo em trios para que estes discutam seus conceitos e elaborem um único conceito a partir do consenso de 
todos, escrevendo-o numa tarjeta;
n Juntar dois trios, formando um sexteto e repetir o procedimento anterior, escrevendo o conceito numa nova tarjeta; 
Cada sexteto apresenta seu conceito fixando sua tarjeta num painel;
n Solicitar que, a partir do painel, o grupo construa o seu conceito sobre integração.

2º momento
Convidar os jovens para a Vivência: Colheres Cooperativas (em anexo)

Refletir: O que isso tem a ver com integração?

ENCERRAMENTO
n Iniciar com os jovens a vivência de atividades protagônicas. Solicitar voluntários para integrar equipes de Acolhida, 
Logística, Comunicação e Eventos e Avaliação. Os voluntários devem ser: 2 por equipe, de cada grupo de 25 (8 por turma. 16 
pela manhã e 16 pela tarde). Detalhar atividades que se corresponsabilizarão, durante o Tema. A cada Tema, novas equipes 
destas 04 áreas serão formadas.

1
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Folhas de papel cortadas;
n Tarjetas para o quadro regulador

30’

30’
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aneXo
COLHErES 
COOPErATIVAS 1

INSTRUÇÕES trazer detalhamento eps
Posicionar a turma em 2 filas (ou 2 grupos de 2 filas, que depois competem entre si, com a torcida 
dos que perderam).

A tarefa consiste em, através da colher que receberam, passar a bolinha do último membro da fila para o 
companheiro imediatamente a seguir, e assim sucessivamente, até que a bolinha chegue no primeiro da 
fila, que deverá coloca-la na cesta, também através da colher.

A meta é que os particpantes consigam fazer chegar até a cesta a quantidade mínima de bolinhas, como 
especificado abaixo.

OBSERVAÇÃO PARA O EDUCADOR: 
O número de bolinhas x tempo deverá ser proporcional ao número de participantes por fila.
Fila com até 10 participantes – Objetivo – 15 bolinhas por fila – 3 minutos
Fila com 11 a 20 participantes – Objetivo – 15 bolinhas por fila – 5 minutos
Caso haja mais de uma fila, a meta deverá ser estabelecida de forma total e não por fila. Por exemplo, se 
forem 3 filas de 20 participantes cada, a meta da Equipe deverá ser 45 bolinhas na soma das 3 cestas.

REGRAS:
> vocês terão 10 minutos para treinar e criar uma estratégia antes do início da prova;
> vocês deverão estar em fila e quando começar a contagem do tempo não poderão trocar de posição, 
nem de tamanho da colher;
> As bolas somente poderão ser passadas através das colheres, que deverão estar na boca e, 
necessariamente, deverão ser passadas na ordem das pessoas na fila. Quando a bola estiver sendo passada 
não poderão segurar a colher.
> Se a bola cair no chão, volta para o final da fila.

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos

RECURSOS: 
> Bolas, tipo ping-pong
> Colheres de plástico de tamanhos diferentes
> Alcool gel para limpa-las antes do inicio do jogo
> Cestas de plástico.

Ao final das “Colheres Cooperativas”, discute-se sobre a relevância do planejamento no trabalho 
em equipe. 

INTEGrAÇÃO
OFICINA 1

1 Fonte: http://pt.scribd.com/doc/52954575/26 Acesso em 28.09.2013
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aneXo
FOrMAÇÃO DAS EQUIPES 
DE APOIO À rOTINA DO PrOJETO

Iniciar com os jovens a vivência de atividades protagônicas contribuindo com o desenvolvimento de 
atividades do núcleo através da atuação em comissões de trabalho. 

Detalhar as atividades que estarão sob a responsabilidade de cada comissão, durante o Tema. 
A cada Tema, novas equipes serão indicadas para as 04 áreas de atuação:

> Acolhida, 
> Logística, 
> Comunicação e Eventos, 
> Avaliação. 

Solicitar voluntários para integrar comissões de trabalho. Os voluntários devem ser: 2 para cada comissão. 
Afixar em local visível a lista com os responsáveis por cada comissão de trabalho.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DAS COMISSÕES DE TRABALHO:

Comissão de Acolhida:
> Dar boas vindas aos visitantes e novos jovens (caso ocorra alguma nova matrícula após o início das oficinas);
> Recepcionar e apresentar o núcleo para visitantes;
> Agradecer a visita de parceiros e demais visitantes.

Comissão de Logística:
> Cuidar do armazenamento do material utilizado nas oficinas;
> Colaborar com a distribuição de lanches;
> Alertar os colegas sobre o cuidado necessário com a manutenção dos equipamentos e materiais do núcleo;
> Colaborar com os educadores na ambientação da sala para as atividades das oficinas;
> Colaborar nas tarefas diárias do setor administrativo do núcleo.

Comissão de Comunicação e Eventos:
> Definição de agendas de eventos promovidos pelas turmas e pela equipe do núcleo;
> Elaborar lista de aniversariantes e organizar eventos de comemoração de aniversariantes do mês;
> Colaborar com a equipe no planejamento e organização dos eventos de apresentação de produtos;
> Elaborar e enviar convites para eventos e carta de agradecimento para voluntários e convidados (Tema Identidade, 
oficinas de sexualidade, drogas, etc);
> Identificação dos jovens faltosos com a colaboração dos educadores;
> Colaborar com a equipe fazendo contato com jovens faltosos convidando-os para retomar as atividades no núcleo.

Comissão de Avaliação:
> Colaborar com os educadores e a coordenação na aplicação de instrumento de avaliação de atividades e ao final de 
cada tema;
> Promover momentos de avaliação com os colegas visando melhorar o trabalho do núcleo.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 1
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TEMA

OBJETIVO n Identificar a teia de relações sociais da comunidade que se vive;
n Sensibilizar o jovem para olhar para sua comunidade e identificar o seu potencial.

A Teia das Relações Sociais

TEMPO

10’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Passar a mídia: Playing for Change – Satchita
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_WHWavOSp-I&feature=kp acesso em 12.04.2013
O que perceberam?
Como aplicar o mesmo modelo /conceito em nossas vidas e na vida do planeta?

DESENVOLVIMENTO 
1º Momento
A Teia das Relações
n Convidar a turma para ajudar na identificação de personagens que moram no bairro/comunidade descrevendo o seu papel 
social numa tarjeta;
n Espalhar as tarjetas no chão e solicitar que os jovens circulem pela sala, solicitando que observem todos os personagens e cada 
um escolha um, fixando a tarjeta com fita crepe no peito;
n Convidar os participantes a formarem um círculo de mãos dadas para, em seguida, sentarem-se de maneira confortável;
n Informar que esta atividade se traçará através do cordão que representa a relação existente entre os personagens (afeto, 
conflito, cooperação, competição, distância, indiferença...) do bairro/comunidade; 
n Explicar que se deve iniciar a atividade segurando a ponta do cordão (com uma das mãos e jogando o novelo do cordão 
para aquele personagem ao qual seu próprio personagem tem uma forte relação social - de afeto ou conflito construtivo ou 
conflitante, cooperativo ou competitivo);
n Orientar que aquele que receber o novelo de cordão deverá prosseguir amarrando uma de suas pontas num dos dedos e 
jogando-o para aquele que seu personagem tem relação e, assim, sucessivamente.
n Listar as relações citadas pelos jovens e pedir que escrevam em tarjetas verdes o que eles consideram relações positivas e em 
tarjetas rosas as relações negativas.

2º Momento 
REFLEXÃO E SÍNTESE 
Debater em grupo sobre a rede de relações sociais existente no bairro/comunidade a partir das perguntas:
n O que me une ou afasta às pessoas nesta rede? 
n O que acontece com as pessoas que estão integradas nesta rede? 
n Quais são as vantagens ou desvantagens de relacionar-se com as pessoas da rede social?
n Como esse modelo de Rede pode ser incorporado pelas relações profissionais / Mundo do Trabalho?

ENCERRAMENTO
Avaliar as atividades do dia através dos símbolos utilizados no facebook.
Os participantes devem dizer ou marcar em um cartaz , a resposta para  seguinte questão:
Esta é uma atividade que eu quero:
n Curtir 
n Comentar
n Compartilhar
Explicar o que significa cada uma das respostas: 
Curtir: quando a atuação está muito boa ou que aprova o funcionamento da comissão
Comentar: quando está muito bom ou que está necessitando de correções
Compartilhar: quando tiver algo a dizer sobre o que aconteceu na sua comissão e que os outros necessitam saber ou que 
tenham alguma sugestão a dar. Deixar claro que todos podem opinar sobre a atuação das outras comissões.

2
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

30’

20’

30’

n Mídia: Playing for Change – Satchita; n Datashow/ Som; n Tarjetas brancas, verdes, rosas; n Novelo de lã ou barbante.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 81

TEMA

OBJETIVO n Refletir sobre o trabalho em equipe nas relações profissionais contemporâneas.

A Importância do Trabalho em Equipe

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para assistir as mídias: pinguins (link: http://www.youtube.com/watch?v=WgEMh8Dz_fI acesso em 
09.10.13)  e sapateado (link http://www.youtube.com/watch?v=x2WU1qf5ITo acesso em 09.10.12). Após a exibição, dividir 
a turma em 05 grupos e solicitar:
n Discussão acerca das mensagens que as mídias trazem, correlacionando com reflexão da oficina anterior. 
n Por que o Tema integração é tão importante hoje no Mundo do trabalho?

DESENVOLVIMENTO 
Formar equipes de 5 jovens e realizar a leitura e discussão do Texto: Trabalho em Equipe. 

As equipes devem, na sequência, preparar e apresentar em cartazes as ideias centrais identificadas no texto.

ENCERRAMENTO
Solicitar 05 jovens para avaliar. Cada um deve escolher UMA postura que acredita necessitar desenvolver, com o intuito de 
aprimorar sua participação em um trabalho em equipe.

3
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Mídias: “pinguins” e “sapateado”;
n Caderno do Participante - Texto: Trabalho em Equipe;
n Papel madeira para apresentação das ideias centrais.

ORIENTAÇÕES

n Lançar desafios de auto superação são importantes para que os jovens percebam que podem se modificar, modificar as relações e que têm 
responsabilidades sobre essas mudanças;
n O educador deve reforçar sempre aspectos e ideias importantes, trazidos pelos jovens, para se atingir os objetivos propostos pela oficina.  
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Trabalhar em equipe é parte essencial da vida profissional. O trabalho em equipe tornou-se a 
prática preferida das instituições, na medida em que sistemas hierárquicos tradicionais dão lugar a 
métodos de trabalho mais polivalentes e horizontalizados.

Para um bom trabalho em equipe é preciso integrar seus componentes, envolver todos em 
torno do mesmo objetivo, manter a motivação, maximizar o desempenho do grupo, conduzir os 
trabalhos mantendo o foco na missão, avaliar os resultados alcançados, entre outras coisas.

Neste sentido, coordenar os trabalhos de uma equipe envolve uma série de habilidades e 
competências para a gestão. É necessário criar integração entre os membros do grupo para que o 
trabalho flua em direção às metas coletivas. 

O coordenador da equipe é alguém capaz de cuidar para que o trabalho do grupo esteja baseado 
na colaboração, no respeito mútuo, na abertura para perspectivas diversas, na capacidade de 
escutar e de comunicar-se com efetividade.

O desenvolvimento da equipe, por sua vez, tem por objetivo aumentar a efetividade de um 
grupo que precisa trabalhar para o alcance de resultados. Quando as pessoas juntam esforços 
para resolver os problemas comuns, a integração e o fortalecimento da própria equipe estarão 
igualmente sendo trabalhados. 

Mediante o trabalho, o ser humano, ao produzir algo, produz também a si próprio. A atividade 
individualizada, isolada, muitas vezes não consegue alcançar os resultados esperados, dada 
a fragmentação existente na divisão do trabalho e os limites do próprio ser humano no 
desenvolvimento da tarefa. 

A interação propiciada pelo trabalho em grupo vem contribuir, e muito, para que haja um 
enriquecimento sempre maior dos membros que participam da atividade pela influência inevitável 
que ocorre entre todos. Os melhores talentos de uma pessoa impulsionam os melhores de outra e 
de mais outra para produzir resultados muito além do que qualquer uma delas poderia conseguir 
individualmente. 

Um grupo transforma-se em equipe quando passa a prestar atenção à sua forma de trabalhar 
e procura resolver os problemas que afetam o seu funcionamento. Seu crescimento e 
desenvolvimento resultam do modo como os conflitos são enfrentados e resolvidos. Quando as 
equipes trabalham no seu ponto máximo, com participação ativa de seus integrantes, os resultados 
podem, mais do que apenas se somar, se multiplicar!

INTEGrAÇÃO
OFICINA 3

2 Trechos de artigo de Homero Reis, em http://www.admite-se.com.br/. Publicação: 23/04/2013 10:07 | Atualização: 25/04/2013
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TEMA

OBJETIVOS n Aperfeiçoar leitura, interpretação de texto 
e discussão sobre a importância de cada 
membro de um grupo;
n Valorizar o respeito às diferenças individuais 
e exercitar diferentes papéis gerenciais para 

facilitar a convivência em grupo;
n Identificar características de líderes;
n Reconhecer a influencia das diferentes 
posturas e atitudes que dificultam as relações 
interpessoais.

Liderança

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar: Qual o papel de uma boa liderança em um trabalho a ser desenvolvido em grupo? Com base no texto lido na 
oficina anterior, qual a importância de um indivíduo liderar processos em um grupo?

DESENVOLVIMENTO 
1º  momento
Convidar a turma para o Desafio da Garrafa (anexo).

2º  momento
Convidar a turma para leitura e discussão do texto: Liderança.

ENCERRAMENTO
Avaliação das atividades do dia.

4
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante – texto: Liderança
n Material para a Vivência proposta:

> 1 rolo de barbante;
> 1 garrafa;
> 1 caneta;
> som e duas músicas harmonizantes;
> 1 tesoura
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DESAFIO DA GArrAFA 3

Ver em:  http://www.youtube.com/watch?v=ao4mURk1s1A 

Material:
- 1 rolo de barbante;
- 1 garrafa;
- 1 caneta;
- som e duas músicas harmonizantes;
- 1 tesoura.

Tempo aproximado: 40 minutos.

Disposição do grupo: em círculo, em pé. Sala livre de mesas e cadeiras. Ambiente que permita ao 
círculo se movimentar livremente.

DESENVOLVIMENTO
Informar ao grupo que será dado um desafio para resolver. Se alguém descumprir as regras do jogo 
será, literalmente, cortado do grupo.

Em um canto da sala, estarão cortados tantos barbantes quanto o número de participantes, 
amarrados por um nó (tamanho aproximado de um metro e meio). Cada participante segura em 
uma ponta do barbante, amarra-o na cintura, formando um círculo. Em seguida, colocar uma 
garrafa no chão afastada do círculo. O educador amarra uma caneta no ponto de encontro dos 
barbantes e solicita 6 voluntários (que receberão vendas), orientando os próximos passos.

Desafio:
Transportar a caneta para dentro da garrafa, obedecendo as seguintes regras:
- as pessoas vendadas poderão se comunicar verbalmente;
- as pessoas sem vendas só poderão se comunicar por gestos;
- é proibido colocar as mãos no barbante;
- é proibido deixar o barbante frouxo.

Quem desobedecer às regras será cortado do grupo.
Aguardar por 5 minutos para planejamento e colocar a música.

O que poderá ocorrer:
- alguns conseguem cumprir as regras, outros são cortados;
- o grupo consegue colocar a caneta dentro da garrafa e, geralmente, acha que o desafio foi 
cumprido.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 4

3 Fonte: http://pt.scribd.com/doc/52954575/26 Acesso em 28.09.2013
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APrENDIDA 4

Os estudos sobre liderança não são convergentes sobre o que é liderança e como exercê-
la. Ora a ênfase desses estudos é sobre a personalidade do líder, ora sobre o que ele faz, 
ora sobre as distintas combinações entre líder, liderados e situação. Este texto propõe 
uma compreensão sobre a liderança segundo a qual o líder deve responder a um 
ambiente de dilemas e contradições mediante a aquisição de competências sobre si 
mesmo, sobre seus liderados e sobre o contexto em que atua.

Liderança é um tema instigante: mas de onde viria a fascinação pelo tema? 
Provavelmente do desejo de se conhecer a essência desse fenômeno complexo e 
ambíguo. Afinal, o que é liderança? De que ela é composta?

Neste texto, são apresentados três argumentos acerca desse tema. Primeiro, o de 
que liderança é a competência para exercer influência sobre indivíduos e grupos. 
Segundo, de que tal competência 
constitui um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes, expresso em ações. 
E, terceiro, de que esses 
conhecimentos e habilidades 
resultam de aprendizagem contínua.

O mundo acadêmico buscou, sem cessar, descobrir o que é liderança. Formulou 
várias teorias. Talvez a mais antiga seja a dos traços de personalidade. Quem seria 
líder? Aquele que nascesse com determinados traços físicos, intelectuais, sociais e 
relacionados com a tarefa. Por exemplo: deveria ter estatura alta, bela aparência, 
força física etc. Contudo, se tentarmos enquadrar, nesta teoria, personagens 
como Napoleão, Rosa de Luxemburgo e Ghandi, o resultado será decepcionante, 
servindo para nos mostrar apenas uma coisa: que liderança não é nata. 

Se assim o fosse, quem possuísse determinados traços lideraria o tempo todo, 
a todos; quem não os tivesse estaria fadado a ser eternamente seguidor, e, 
obviamente, não é isso que se observa no cotidiano de nossas vidas. Mas a busca 
de entender o que é liderança não parou na teoria dos traços. 

O próximo passo nessa história foi dado pela teoria de que, se liderança não é nata, 
então ela pode ser aprendida. O foco passou a ser em como escolher o melhor 
estilo de liderar, e foram identificados três: o democrático, o autocrático e o laissez-

INTEGrAÇÃO
OFICINA 4

4 Fonte: Sylvia Constant Vergara FGV-EBAPE, in GV Executivo
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faire. Muitos consideravam que o melhor estilo era o democrático; no entanto, situações do dia-a-dia 
demonstraram que não é bem assim. Dependendo da situação, o líder deveria ser autocrático e até laissez-
faire. Um entendimento é, então, introduzido na teoria dos estilos de liderança: não há o melhor estilo; tudo 
depende do líder, dos seguidores e da situação.

É fácil reconhecer que determinados traços da personalidade de alguém podem, em função das 
expectativas de seus seguidores, facilitar a liderança. Mas podem, também, obstaculizar, se houver 
dissonâncias entre aquele que pretende influenciar e aquele que deve ser influenciado.

De todo modo, por liderança entendo a competência de alguém em exercer influência sobre indivíduos 
e grupos, de modo que tarefas, estratégias, missões sejam realizadas e resultados sejam obtidos. Os 
ingredientes que compõem essa competência estão na aprendizagem contínua. Há pessoas que, a 
despeito de ocuparem cargos de chefia, não exercem liderança. Fazem-se obedecidos, por exemplo, por 
coação ou interesse de quem é coagido. Há outros que, a despeito de não ocuparem cargos de chefia, 
lideram com frequência. 

O ideal é ter um chefe líder. Melhor dizendo: um gestor/líder, capaz de perceber que não só as empresas e 
seu ambiente mudam, exigindo renovação constante de competência, como também que as empresas, 
como qualquer coletividade, são movidas por cooperação e por conflito, e é preciso saber lidar com essas 
forças contraditórias.

As pessoas às quais o gestor/líder lidera têm motivações, valores, expectativas e histórias de vida diferentes 
umas das outras, e essa diferenciação necessita ser levada em consideração. O que motiva um indivíduo 
pode não motivar outro, logo, é preciso sensibilidade do gestor/líder para captar essa diferenciação e 
transformar motivações em ações. No exercício de seu papel como coach, ou como mentor natural, o 
gestor/líder tem a oportunidade de aprender a lidar com a diversidade. 

Coach é um mentor intencional que ajuda os liderados a se desenvolverem na carreira, a melhorarem 
seus desempenhos, a sistematizarem suas ideias, a fazerem escolhas cuidadosas, a se comprometerem 
com a empresa, a expandirem sua visão de mundo, a serem éticos.

Mentor natural é aquele que orienta, sugere, aconselha, provoca no liderado a possibilidade de um 
olhar diferente sobre o mesmo problema, estimula o liderado a entrar em contato com o que ele (liderado) 
é e não somente com o que faz. Serve de guia, de exemplo, de provocador de reflexões, de educador da 
aprendizagem. Aprende sobre o outro e sobre si mesmo – e junto com outras pessoas.

Acredito, portanto, que a liderança caracteriza-se como um processo – e não como um produto acabado 
– que precisa responder às mudanças, umas velozes, outras nem tanto, que caracterizam o tempo-espaço 
contemporâneo. Nosso gestor/líder não precisa ser um herói; basta um pouco de empenho, sensibilidade 
e desejo de responder à altura do que seu mundo lhe pede hoje. Isso já será suficiente.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 4
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OBJETIVOS n Associar o conceito de identidade cultural com o projeto a ser desenvolvido no Tema 
Integração;
n Refletir sobre processos integrativos locais em um mundo globalizado, valorizando a Cultura;
n Detalhar o passo a passo do Projeto / Produto Integração.

Minha Conexão Com o Local e o Global – Apresentação da Proposta do Produto

TEMPO

20’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar ao grupo, que atividades na comunidade, são feitas dentro de um espírito coletivo.

Na Escola, além das atividades induzidas de trabalho em equipe, que outras atividades são realizadas em grupo? Qual o 
resultado do processo cooperativo?
Na área das manifestações culturais, o que o grupo identifica como algo local, feito a partir de uma organização coletiva?

(anotar ideias centrais trazidas)
Provocar o grupo a falar de manifestações folclóricas e da quadrilha, típica dos meses de Junho e Julho.

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar a leitura e reflexão, em equipe, do texto: Minha conexão com o local e o global.

Explicar que, como Produto de Integração, o grupo deverá desenvolver em conjunto com a outra turma (25+25) uma 
manifestação cultural. Para isso, deverão:
- planejar Tema, com justificativa;
- pesquisar sobre essa manifestação, de forma a fundamentar sua proposta;
- determinar papéis no planejamento;
- identificar parcerias;
- gerar cronograma de atividades;
- definir coreografia, música, tempo, etc;
- escrever, ao final da experiência, um texto coletivo sobre o processo de trabalho em grupo para a realização do Produto.

ENCERRAMENTO
05 voluntários: Que aprendizados a oficina me trouxe?
05 voluntários: Que sentimentos a proposta me trouxe?

5
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante – texto: minha conexão com o local e o global;
n Esboço de roteiro para o Projeto.

ORIENTAÇÕES

n O educador deverá fazer pesquisa previa sobre origem, tradições, manifestações, adaptações atuais (transformações sofridas) para a Quadrilha Nordestina

40’

50’
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Podemos dizer que, como definição clássica, a identidade cultural é uma forma de representação 
das relações entre pessoas e grupos com patrimônios comuns como: língua, religião, tradições, 
esportes, festas, culinária, artesanatos, brincadeiras, ditados populares, entre outros. 

A identidade cultural estabelece uma espécie de comunhão de valores entre os membros de 
uma sociedade.  Hoje em dia, no entanto, vivemos um processo de globalização que rompe com 
fronteiras territoriais, fazendo com que hábitos, estilos, músicas típicas de uma cultura ou moldadas 
para serem transnacionais, de repente sejam assimilados por pessoas de culturas as mais distintas. 
Esse fenômeno é ainda mais perceptível entre os jovens, naturalmente mais abertos a incorporar, 
em especial pelos meios digitais, modelos e expressões mundializados.

MINHA CONEXÃO COM O LOCAL E O GLOBAL 
Influencia os padrões de comportamento de massa sem, entretanto, destruir os regionalismos 
presentes na identidade cultural. Ao pesquisarmos sobre nossa comunidade, no Tema Identidade, 
essa constatação é perceptível: por mais que estejamos abertos e em interação com o Mundo, 
antenados e conectados com os acontecimentos globais em tempo real, as singularidades que 
compõem e caracterizam minha comunidade continuam presentes, dando “a cara” e “a alma” do 
meu lugar....

Queremos continuar essa investigação... e entender como algumas manifestações culturais 
integram – ou não – as pessoas do meu bairro, da minha cidade, da minha região; como atividades 
podem contribuir para que um grupo se constitua como um todo, a partir da complementaridade e 
da diversidade de suas partes. 

Considerando que a integração é dinâmica, viva, que supõe que pessoas se encontrem e se 
reúnam a partir de um mesmo objetivo, que implica sempre o esforço coordenado, a planificação 
conjunta e a convivência pacífica entre as pessoas ou grupos em interação, nada como a vivencia, a 
experiencia para que melhor compreendamos o sentido dela em nossas vidas.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 5
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1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIvA (Por quê?)

4  OBJETIvO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALvO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AvALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOvEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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OBJETIVOS n Refletir sobre o comportamento e as práticas violentas entre os jovens;
n Identificar as características do bullying.

Bullying + Filme

TEMPO

10’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Conversar com os jovens que, iniciaremos a partir dessa oficina, um bloco de reflexão sobre integração em diferentes 
espaços: na Escola, na Família, com Amigos...

Vamos começar sobre trabalho coletivo e integração na Escola. É possível?
Que impactos se percebem em ambientes com características integradoras e em ambientes onde isso não é perceptível? 
Por outro lado, que comportamentos caracterizam atitudes individualizadas e pouco integradoras?
Perguntar aos jovens o que significa a palavra BULLYING e o que isso tem a ver com INTEGRAÇÃO.

DESENVOLVIMENTO 
1º  Momento
n Leitura coletiva e discussão do texto. Bullying: Brincadeiras que ferem

ORIENTAÇÃO:
O tema BULLYING é muito delicado. Reforçar com os educadores que o momento é de reflexão pessoal é que não devemos 
apontar o dedo para ninguém.

2º  Momento
Filme Cyberbullying

ENCERRAMENTO
Em círculo, todos debatem como nossos pré-conceitos podem influenciar na sua integração em diferentes grupos sociais, 
como podemos dificultar a integração de algumas pessoas que consideramos incapazes ou inferiores.

6
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Filme
n Caderno do Participante – Texto: bullying: brincadeiras que ferem

20’

80’
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QUE FErEM 5

Bullying é um termo que pode causar estranhamento a muita gente. De origem inglesa e sem 
tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar comportamentos agressivos, que podem ocorrer 
em qualquer ambiente social – em casa, no clube, no local de trabalho etc –, mas é na escola que se 
manifesta com mais frequência.

O Bullying é um problema mundial, e pode ser encontrado em qualquer escola, não se restringindo 
a um tipo específico de instituição. Esse ‘fenômeno’ começou a ser pesquisado há cerca de dez anos 
na Europa, quando se descobriu que ele estava por trás de muitos transtornos entre adolescentes. 
Geralmente os pais e a escola não davam muita atenção para o fato, que acreditavam não passar de 
uma ofensa boba demais para ter maiores consequências. 

No Brasil a situação não é diferente. Quem já não teve um apelido ofensivo na escola? Ou mesmo 
sofreu na mão de um grupo de colegas que o transformava em ‘bode expiatório’ de brincadeiras no 
colégio? Exemplos não faltam.

O assunto vem ganhando corpo e se tornando pauta de veículos de comunicação de massa, a 
exemplo das matérias veiculadas no Jornal Nacional, da Rede Globo, e em discussões como as 
realizadas no programa Altas Horas: o apresentador Serginho Groisman abraçou a causa e iniciou, 
junto com a emissora, uma campanha contra o bullying.  

INTEGrAÇÃO
OFICINA 6

5 Fonte: http://desmontandotexto.blogspot.com.br/2010/08/bullying-brincadeiras-que-ferem.html  Acesso em 12.08.2012
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INTEGrAÇÃO
OFICINA 6

FORMAS DE BULLyING: 

> Verbal – insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, “zoar”. 

> Física e  mental – bater, empurrar, beliscar, roubar , furtar  ou destruir pertences das vítima.

> Psicológica e moral – humilhar , excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar. 

> Sexual – abusar, violentar, assediar, insinuar. 

> Virtual ou ciberbullying – realizado por meio de ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras, 
internet, etc. Esse tipo é uma das formas mais agressivas  e vem ganhando cada vez mais 
espaço. Ele extrapola os muros da escola e expõe a vitima a escândalos públicos. Muitas vezes os 
praticantes se valem do anonimato e, sem nenhum constrangimento, atingem a vitima da forma 
mais vil possível. Traumas e consequências do bullying virtual são dramáticos. TRANSTORNOS 

CAUSADOS PELO BULLyING 
> Desinteresse pela escola
> Problemas comportamentais 
> Transtorno do pânico
> Depressão 
> Anorexia e bulimia 
> Fobia escolar 
> Ansiedade generalizada
> Em casos mais graves doenças mentais. 

VOCÊ SABIA...
De acordo com o educador, advogado e mestre em Direito das Relações Sociais, Luciano 
Marchesini, o praticante do bullying pode sofrer processos e responder judicialmente 
pelas agressões. ”Se o autor for maior de 18 anos, ocorrerá uma ação penal cuja pena 
vai variar conforme a gravidade da situação. Se o agressor tiver menos de 18 anos, 
ele irá responder por um processo conforme determina o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e os pais respondem judicialmente. A pena também varia conforme o 
agravante”, explica.
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TEMA

OBJETIVOS n Abranger as diferentes configurações de família.

Família É...

TEMPO

10’

70’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Colocar a música “Aquele Abraço” e pedir aos jovens que andem dançando e seguindo o ritmo da música. Durante a música, em 
silêncio, os jovens cumprimentam uns aos outros, com olhares, sorrisos.  Sempre que tocar a frase “aquele abraço” os jovens 
devem abraçar-se com os que estão próximos a ele.  No final, solicitar que abracem 5 jovens, formando 5 grupos  de 4 jovens.

Falar sobre a importância que dão ao contato físico, como se relacionam com as pessoas com quem convivem, de quem gostam.

Falar que hoje e nas próximas oficinas, vamos conversar sobre outro importante grupo do qual fazemos parte: a família.

DESENVOLVIMENTO 
Com os grupos sentados em círculos, distribuir folhas de papel (A4) e lápis de cor e hidracor, e solicitar aos jovens que 
representem a sua família em desenho. Neste momento a música “Família” dos Titãs deve estar ao fundo. Após a realização dos 
desenhos, se inicia a plenária onde os jovens apresentam a sua família em forma de desenho e finalizam fixando a sua folha 
desenhada na parede da sala de oficina, formando o mural: Minha Família é Assim. 

ENCERRAMENTO
Convidar a turma para leitura do Texto: “Família é prato difícil de preparar”
A que este texto se refere? Participação aberta da classe

7
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Música – Aquele Abraço;
n Música Família – Titãs;
n Papel ofício;
n Lápis de cor e caneta hidracor;
n Caderno do Participante -Texto: “Família é prato difícil de preparar”

ORIENTAÇÃO

n Reservar aproximadamente 20 minutos para acompanhamento do produto
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FAMÍLIA É PrATO 
DIFÍCIL DE PrEPArAr 6

São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. 
Pouco importa a qualidade da panela, fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não 
é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir. 
Preferimos o desconforto do estômago vazio. vêm à preguiça, a conhecida falta de imaginação 
sobre o que se vai comer e aquele fastio. Mas a vida, (azeitona verde no palito) sempre arruma um 
jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. 

O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família 
está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e 
comunicativo, unanimidade. Sicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou antes do tempo. 

Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante. Aquele o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a 
mais apaixonada. A outra, a mais consistente. E você? É, você mesmo, que me lê os pensamentos e 
veio aqui me fazer companhia. Como saiu no álbum de retratos? O mais prático e objetivo?  A mais 
sentimental? A mais prestativa? O que nunca quis nada com o trabalho? 

Seja quem for, não fique aí reclamando do gênero e do grau comparativo. Reúna essas tantas 
afinidades e antipatias que fazem  parte da sua vida. Não há pressa. Eu espero. Já estão aí? Todas? 
Ótimo. Agora, ponha o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, 
logo, você também estará cheirando a alho e cebola.   Não se envergonhe de chorar. Família é 
prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado: 
temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delicadeza, estas 
especiarias, que quase sempre
vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar tornam a família muito mais 
colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a 
mais disso ou daquilo e, pronto, é um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. 
Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa: é preciso ter boa mão, ser 
profissional. 

Principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma 
grande amiga minha desandou a receita de toda a família, só porque meteu a colher na hora errada. 
O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. 
Não existe Família à Oswaldo Aranha; Família à Rossini; Família à Belle Meunière; Família ao Molho 
Pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família é afinidade, é “à Moda da 
Casa”. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 7

6 Fonte: http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1690805-1731,00.html  Acesso em 28.09.2013 (O Arroz de Palma,de Francisco Azevedo)
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Há famílias doces. Outras, meio amargas. Outras apimentadíssimas. Há também as que não têm 
gosto de nada, seriam assim um tipo de Família Dieta, que você suporta só para manter a linha. 
Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é 
insuportável, impossível de se engolir.

Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, 
improvisando e transmitindo o que sabe no dia a  dia. A gente cata um registro ali, de alguém 
que sabe e conta, e outro aqui, que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança.  
Principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. O que  este veterano cozinheiro 
pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que 
experimentar  e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele 
molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família 
é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete.

“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 
esquenta e esfria,aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” 
(Guimarães Rosa - Grande Sertão: Veredas)

INTEGrAÇÃO
OFICINA 7



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 97

aneXo
AQUELE ABrAÇO 7

Gilberto Gil - 1969

O Rio de Janeiro continua lindo
O Rio de Janeiro continua sendo
O Rio de Janeiro, fevereiro e março
Alô, alô, Realengo - aquele abraço!
Alô, torcida do Flamengo - aquele abraço!
Chacrinha continua balançando a pança
E buzinando a moça e comandando a massa
E continua dando as ordens no terreiro
Alô, alô, seu Chacrinha - velho guerreiro
Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro

Alô, alô, seu Chacrinha - velho palhaço
Alô, alô, Terezinha - aquele abraço!
Alô, moça da favela - aquele abraço!
Todo mundo da Portela - aquele abraço!
Todo mês de fevereiro - aquele passo!
Alô, Banda de Ipanema - aquele abraço!
Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço
A Bahia já me deu régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu - aquele abraço!
Pra você que me esqueceu - aquele abraço!
Alô, Rio de Janeiro - aquele abraço!
Todo o povo brasileiro - aquele abraço

INTEGrAÇÃO
OFICINA 7

6 Fonte: http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/aquele-abraco.html#ixzz2gE34fP2v acesso em 12.03.2013
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Titãs

Família! Família!
Papai, mamãe, titia
Família! Família!
Almoça junto todo dia
Nunca perde essa mania
Mas quando a filha
Quer fugir de casa
Precisa descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe
Não dão nem um tostão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!
Família! Família!
vovô, vovó, sobrinha
Família! Família!
Janta junto todo dia
Nunca perde essa mania
Mas quando o neném
Fica doente
Uô! Uô!

Procura uma farmácia de plantão
O choro do neném é estridente
Uô! Uô!
Assim não dá pra ver televisão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!
Família! Família!
Cachorro, gato, galinha
Família! Família!
vive junto todo dia
Nunca perde essa mania
A mãe morre de medo de barata
Uô! Uô!
O pai vive com medo de ladrão
Jogaram inseticida pela casa
Uô! Uô!
Botaram cadeado no portão
Família êh! Família ah!
Família!
Família êh! Familia ah!
Família!
Família êh! Família ah!
Família!

INTEGrAÇÃO
OFICINA 7

8 Fonte: http://letras.mus.br/titas/48973/ acesso em 12.03.2013
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TEMA

OBJETIVO n Refletir sobre modelos de família na sociedade contemporânea e como o jovem lida com essas 
novas estruturas.

O Jovem e a Família Contemporânea

TEMPO

40’

70’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Ao som da música da “Grande Família”, pedir aos jovens que circulem pela sala, formem um par e falem um pouco sobre 
como eles percebem “família” para outro jovem.

Após concluir a atividade, perguntar o que eles percebem: há muitas diferenças? Que características são comuns?

Apresentar o PPT sobre a evolução do Conceito.

DESENVOLVIMENTO 
Convidar o grupo à leitura do seguinte texto: ‘A Família no Ritmo do Mundo Contemporâneo’

Em seguida, propor atividade de Leitura em equipe. Ao final, cada grupo apresenta suas reflexões, relacionando com a primeira 
parte da oficina.

ENCERRAMENTO
Em círculo o educador pergunta aos jovens se toda a turma fosse uma grande família, 
como eles definiriam esta família em uma palavra. 

8
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Música “A Grande Família”
n Caderno do Participante
n PPT sobre conceito de família 

ORIENTAÇÃO

n Reservar aproximadamente 20 minutos para acompanhamento do produto
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“Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em 
qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais.”

Esse trecho da música “Pais e Filhos” da banda de rock Legião Urbana, ilustra bem as transformações sociais 
pelas quais a família contemporânea tem passado. O que mudou na família? Quais são os modelos que 
estão se alterando e sendo substituídos por outros? 

Voltando um pouco para compreender melhor “Família”:
Sabe-se o que é uma família, considerando-se que todos já foram parte integrante de alguma. É uma 
instituição por assim dizer óbvia para todos. No entanto, para qualquer pessoa, é difícil definir esta palavra e 
mais exatamente o conceito que a engloba.

A maioria das pessoas, por isso, quando aborda questões familiares, refere-se espontaneamente a uma 
realidade bem próxima, partindo do conhecimento da própria família, realidade que creem ser semelhante 
para todos, e daí acabam generalizando ao falar das famílias em abstrato.

Mas ela não é um simples fenômeno natural. Ela é uma instituição social variando através da história e 
apresentando até formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que 
esteja sendo observado.

Os tipos de famílias variam muito, embora a forma mais conhecida de nossos dias ainda seja a família 
composta de pai, mãe e filhos, chamada família “nuclear”. Este é o modelo que desde criança a gente vê 
em livros escolares, nos filmes, na televisão, mesmo que no seio familiar se verifique um esquema diverso.

A família, além de reproduzir novos seres humanos, tenta produzir neles os seus hábitos, costumes 
e valores através de gerações. “Família” no sentido popular, até poucas décadas, significava pessoas 
aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ou ainda, 
pessoas do mesmo sangue, ascendência, linhagem, estirpe ou admitidos por adoção.

A instituição família tem passado, ao longo da história da humanidade, por crises muito sérias. Mas 
as famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução, manifestam até hoje uma grande 
capacidade de sobrevivência e adaptação, uma vez que ela subsiste sob múltiplas formas.

As formas de famílias são extremamente variáveis. Como toda instituição social, a família 
apresenta aspectos positivos, enquanto núcleo afetivo, de apoio e solidariedade, mas apresenta, 

INTEGrAÇÃO
OFICINA 8

9 Fontes de Consulta para produção do texto: http://veterinariosnodiva.com.br/ , www.cpflcultura.com.br, http://www.scielo.br Acesso em 28.09.12
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ao lado destes, aspectos negativos, tornando-se muitas vezes, elemento de coação social, 
geradora de conflitos e ambiguidades.

Que estrutura a família vivencia hoje?
Quais, então, as características dos novos modelos familiares? Entre as características da urbanização, dos 
últimos 50 anos, está o abandono da vida simples, em comunidade, da vida familiar. Até 1950 cerca de 75% 
da população vivia em pequenas cidades. Nossa sociedade era dividida em grandes estruturas familiares. 

Avós, tios, primos e padrinhos conviviam e estavam, por vezes, inseridos em um mesmo sistema de 
produção. “Se a criança ou o adolescente ia ao armazém, o dono do armazém conhecia a história dele. Os 
marcos culturais de referência eram estáveis. De tal forma que se a criança sofresse alguma dificuldade 
sempre havia um adulto ou um grupo de adultos para ajudar”, afirma o psicanalista José Outeiral. 

Observamos também, a partir da segunda metade do século XX, uma tendência das famílias urbanas à 
sua redução, bem como ao surgimento de novos modelos familiares, caracterizados principalmente, pelas 
mudanças nas relações entre os sexos e as gerações. 

Como exemplo, podem-se citar algumas razões: 
> controle mais intenso da natalidade (famílias com menos filhos)
> autonomia relativa da sexualidade
> relações menos hierarquizadas, quer entre o casal, quer entre pais e filhos
> inserção massiva da mulher no mercado de trabalho
> grande número de famílias chefiadas por mulheres
> casais homossexuais com filhos
> atenção ao desenvolvimento das necessidades infantis e dos idosos. 

voltemos à música do Legião Urbana e agora provavelmente compreendemos melhor todas essas 
transformações, ainda incompletas... vamos então, tentar pensar qual o NOSSO conceito de família?

INTEGrAÇÃO
OFICINA 8
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Dudu Nobre

Esta família é muito unida 
E também muito ouriçada
Brigam por qualquer razão 
Mas acabam pedindo perdão

Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha
Eu também sou da família, também quero pirraçar
Catuca pai, catuca mãe, catuca filha
Eu também sou da família, também quero catucar

Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família também quero catucar

INTEGrAÇÃO
OFICINA 8

10 Fonte: http://musica.com.br/artistas/ivete-sangalo/m/a-grande-familia/letra.html Acesso em 12.09.13
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TEMA

OBJETIVO n Conversar com o grupo sobre os desdobramentos na vida de cada um e das pessoas próximas, 
quando há o envolvimento com drogas.

Drogas e Qualidade de Vida

TEMPO

40’

70’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Iniciar a oficina falando de um elemento importantíssimo na construção de um grupo – a solidariedade. Como cada um percebe 
seus pares, tem empatia com seus colegas, é capaz de se colocar no lugar dele, para compreender seus pontos de vista.

Realizar a vivência “Dar e receber”: conversar sobre situações em que procurar ajuda é um recurso para resolver problemas e 
diminuir a vulnerabilidade; conversar sobre os recursos e pessoas que estão ao alcance de cada um.

DESENVOLVIMENTO 
Perguntar o que o tema SOLIDARIEDADE, APOIO, AJUDA, pode ter a ver com o Tema “Drogas”. 

Em seguida convidar o grupo a assistir o vídeo “Família, filhos e drogas” -
http://www.youtube.com/watch?v=JxVbALpxOeE&feature=related Acesso em 12.03.13
(O vídeo não tem um final fechado)

Solicitar que os jovens produzam individualmente um Texto-Sentido com um desfecho. 

Compartilhar em pequenos grupos os desfechos produzidos individualmente.

ENCERRAMENTO
Retornar ao círculo, mãos dadas em posição de dar e receber. Olhos fechados se concentrar em um sentimento positivo para 
dar ao companheiro da direita. Transmissão de energias positivas. Escutar a Música “Drogas” do Catedral.

9
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante;
n Tarjetas;
n Mídia;
n Música Drogas

ORIENTAÇÃO

n Reservar aproximadamente 20 minutos para acompanhamento do produto
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DAr E rECEBEr
DESENVOLVIMENTO:
O educador convida o grupo a fazer um círculo, coloca uma música suave, pede que entrem em 
contato consigo mesmos e reflitam individualmente sobre as seguintes questões:

ATIVIDADE INDIVIDUAL: 

PROCURE LEMBRAR A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ PRECISOU DE AJUDA:
> você pediu? Recebeu? Quem o ajudou? 
> Se não pediu, por quê? 
> E você, já ajudou alguém?

ATIVIDADE EM PEQUENOS GRUPOS:
Após um tempo, o educador solicita então que, abram os olhos e que se reúnam em grupos de 04. 
Pede que cada um compartilhe informações sobre:

(o educador deve ir colando, em tarjetas já prontas, essas questões no Quadro Branco. Dar 5 min 
para cada questão ser discutida)

> Quem são as pessoas que podem me ajudar? O que eu espero receber? 
> Que tipo de ajuda um jovem pode oferecer? 
> Quem são os adultos em quem eu posso confiar? 
> Que tipo de ajuda posso esperar de minha família? 
> Que ajuda posso receber de outras pessoas em outras instituições?
> Como posso ajudar um amigo a enfrentar um problema? 

Após o final das discussões, solicitar um voluntário de cada grupo, para comentar a atividade.

Resultado esperado:
> Reconhecimento da necessidade de pedir ajuda para resolver os problemas. 
> Identificação dos vários tipos de ajuda existentes. 
> Compreensão da importância da troca de ideias e reflexão pessoal para tomada de decisão. 

INTEGrAÇÃO
OFICINA 9
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aneXo
DrOGAS 11

Catedral

Ter que se iludir ao se encontrar
Com mecanismos de uma bruta ilusão
E não sentir o que é real
O que é viver, o que é ser,
Se já não sente se ser.

Drogado é ânsia de não ter querer
Pra que fugir
Se os problemas
Sempre vão amanhecer com você
E não tem fim
Droga, de só querer usar mais drogas
Há tanta coisa pra saber,
São tantos rumos pra tomar,
São tantas provas pra vencer,
Mas como se você
Em uma seringa precisar se esconder
Pra não enfrentar,
A covardia sempre vai te perturbar
vai acabar com você.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 9

11 Fonte: http://letras.mus.br/catedral/44959/ Acesso em 23.05.2013
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TEMA

OBJETIVOS n Oferecer informações básicas sobre o tema de prevenção ao uso indevido de drogas;
n Levar o grupo a identificar conceitos e buscar seus significados.

Perguntas e  Respostas

TEMPO

10’

70’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Explicar aos jovens que, nas duas próximas oficinas, continuaremos nossa reflexão – agora de forma mais aprofundada -  
sobre Drogas e como elas impactam na vida pessoal, familiar, social e profissional de uma pessoa.
Propor então, a atividade que vem a seguir:

DESENVOLVIMENTO 
Atividade: Perguntas e Respostas 

1. Distribuir cartões, alguns com respostas e outros com perguntas. (colocar uma música alegre e pedir que circulem pela sala, 
cumprimentando-se. Distribuir as tarjetas e pede que, em silêncio cada um leia a sua. Continuam circulando. Parar a música. 
Pedir que agora, circulem tentando identificar quem tem a resposta para sua pergunta e vice-versa)
2. Procurar a pessoa que tem a ficha que complete o seu cartão (Resposta: Pergunta).
3. Apresentação das duplas e o educador vai completando as informações.

ENCERRAMENTO
Essa pergunta agora é para toda a turma:
Como a atividade de hoje lhe ajudou a melhor compreender este tema?

10
integração

MATERIAL NECESSÁRIO

n Cartões informativos – perguntas e respostas

ORIENTAÇÃO

n Reservar aproximadamente 20 minutos para acompanhamento do produto
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PErGUNTAS E rESPOSTAS
1_ O que são drogas?
R _ São produtos que o homem vem utilizando 
no decorrer da história para produzir alteração 
do seu humor, da sua mente e das suas 
sensações.

2_ Que fatores interferem na qualidade e na 
intensidade das alterações psicológicas que 
as drogas causam?
R _ As alterações psicológicas variam de 
acordo com o tipo e a quantidade de droga, 
as características de quem as ingere, as 
expectativas que se tem sobre seus efeitos e o 
momento em que são ingeridas.

3_ Que tipo de drogas existem?
R _ Existem as drogas lícitas (álcool, tabaco, 
chás, alguns medicamentos,...) e as ilícitas 
(maconha, cocaína, crack, ecstasy, LSD, plantas 
alucinógenas...).

4_ Em que grupos classificam-se as drogas?
R _ Em estimulantes, depressoras e 
perturbadoras.

5_ Quais são os tipos de usuários de drogas?
R _ Usuário experimentador, eventual, habitual 
e o dependente químico.

6_ O que caracteriza um usuário 
experimentador?
R _ É aquele que experimenta a droga e não se 
interessa em manter o uso.

7_ O que caracteriza um usuário eventual?
R _ É aquele que faz uso da droga 
ocasionalmente. Continua sua vida, com suas 
atividades e de vez em quando faz uso da droga.

8 _ O que caracteriza um usuário habitual?
R _ É aquele que organiza suas atividades em 
torno do hábito de usar drogas.

9 _ O que caracteriza um usuário 
dependente?
R _ É aquele que usa a droga 
compulsivamente, sem controle psicossocial. A 
droga eleita passa a ser o eixo de sua vida.

10 _ O que causa a dependência química?
R _ A dependência química se instala pelo 
encontro de 3 fatores básicos: a personalidade 
da pessoa, o produto (droga) que a pessoa 
usa e o contexto social/familiar que ela está 
inserida.

11 _ Se as drogas fazem mal, por que as 
pessoas consomem?
R _ Os motivos variam de pessoa a pessoa: 
curiosidade, para esquecer problemas, 
frustrações ou insatisfação, insegurança e 
busca de prazer. Porém, alguns dos que iniciam 
o uso poderão se comprometer gravemente.

12 _ Quais são os fatores de risco para uso 
ou abuso de drogas?
R _ A desinformação, a saúde deficiente, 
insatisfação com a qualidade de vida, 
personalidade vulnerável e o fácil acesso às 
drogas.

13 _ O que significa Prevenção Primária?
R _ Define-se como prevenção dirigida ao início 
do processo, informando e educando sobre as 
questões relacionadas com o uso de drogas.

14 _ O que significa Prevenção Secundária?
R _ Significa a prevenção que trata de 
desenvolver ações que possam impedir a 
transição do uso ocasional ao uso habitual.

15 _ O que significa Prevenção Terciária?
R _ É um trabalho individual ou coletivo com o 
usuário no sentido de recupera-lo e de integra-
lo ao meio social.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 10
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TEMA

OBJETIVO n Estimular a reflexão sobre os motivos que levam uma pessoa a usar drogas.

Em Busca dos Porquês

TEMPO

10’

70’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para assistir a mídia: Antes e depois do uso de drogas.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aOCHdmi2VlU acesso em 12.04.13
Após, perguntar: o que essas imagens evidenciam?

DESENVOLVIMENTO 
1. Distribuir tiras de papel e uma caneta colorida para cada integrante do grupo. Explica que a proposta de trabalho é de se fazer 
um levantamento dos motivos que levam um jovem a usar drogas.
2. Solicitar que cada grupo identifique o maior número de motivos que puder, sem censura, e que escreva cada um deles em uma 
tira de papel, bem grande e legível.
3. Quando todos os grupos tiverem terminado, solicitar que os grupos colem cada tira com os motivos identificados na parede. 
Junto com os jovens, o educador lê os motivos, tirando os repetidos e pedindo explicações quando não entender.
Em seguida, convidar para leitura do texto Em busca dos porquês e solicitar que alguém leia em voz alta e que os demais 
acompanhem a leitura. Ao final, perguntar a que conclusão chegaram.

ENCERRAMENTO
Lançar as seguintes perguntas aos jovens: O que essa oficina complementa o que vimos discutindo nas duas últimas oficinas? 
De que forma os jovens podem participar de uma Prevenção ao uso indevido de drogas?

11
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Canetas coloridas, tiras de papel de mais ou menos 6 cm
n  Fita adesiva
n Caderno do Participante – Texto: “Em busca dos porquês”.

ORIENTAÇÃO

n Reservar aproximadamente 20 minutos para acompanhamento do produto
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EM BUSCA DOS 
POrQUÊS... 12

Às vezes, a gente fica se perguntando: se todo mundo sabe que as drogas são prejudiciais à saúde, então 
por quê tanta gente usa? 

Parece uma pergunta tão simples de responder e de repente percebemos que é justamente o contrário.

Para começo de conversa, é bom saber que, historicamente, a humanidade sempre procurou por 
substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em suas percepções, em suas 
sensações.

Em segundo lugar, não é possível determinar um único porquê. Os motivos que levam algumas pessoas 
a se utilizarem de drogas variam muito. Cada pessoa tem necessidades, impulsos ou objetivos que as 
fazem agir de uma forma ou de outra e a fazer escolhas diferentes.

Se fôssemos fazer uma lista, de acordo com o que os especialistas dizem sobre o que motiva as pessoas 
ao uso da droga, veríamos que as razões são muitas e que nossa lista ainda ficaria incompleta. Quer ver?

> Curiosidade;
> Para esquecer problemas, frustrações ou insatisfações;
> Para fugir do tédio;
> Para escapar da timidez e da insegurança;
> Por acreditar que certas drogas aumentam a criatividade, a sensibilidade e a potência sexual;
> Insatisfação com a qualidade de vida;
> Saúde deficiente;
> Busca do prazer;
> Enfrentar a morte, correr riscos;
> Necessidade de experimentar emoções novas e diferentes;
> Ser do contra;
> Procura pelo sobrenatural.

Bom, já deu para perceber que a tarefa não é fácil. Então, se queremos entender e combater o uso/abuso 
das drogas, precisamos saber que não é possível generalizar os motivos que levam uma pessoa a usar 
drogas. Cada usuário tem os seus próprios motivos.

E é necessário conhecer as motivações das pessoas, para compreender atitudes aparentemente 
incompreensíveis. E esta regra vale para qualquer situação, não só para as drogas....

INTEGrAÇÃO
OFICINA 11

12 Fonte: http://es.slideshare.net/eliana890/drogas-e-escola Acesso em 18.09.2012
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TEMA

OBJETIVOS n Promover a integração e a troca;
n Possibilitar novas amizades;
n Aprofundar e ressignificar de forma positiva, seus vínculos uns com os outros.

Amizade

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Em círculo, de pé, solicitar que 4 voluntários falem 3 coisas que fazem com que eles se sintam bem, com uma sensação 
de bem-estar geral, “na boa” (podem ser relacionados a exercícios, alimentação, relacionamentos, atividades cognitivas, 
entretenimento, etc). 

Introduzir o tema da Afetividade nas relações. Para, tanto, deve aproveitar as falas dos jovens que trazem conteúdos 
referentes a relações de amizade, família,  namoro, etc. 

DESENVOLVIMENTO 
1º  momento
Dividir a turma em 4 grupos para leitura e discussão do texto “ É namoro ou amizade?”
Vivência - Namoro e Amizade (anexo)

2º  momento
Perguntar ao grupo: o que é amizade? Que sentimentos vem a mim quando penso em meus melhores amigos?
Amizade faz falta?
1. Dividir os jovens em equipe
2. Entregar a letra da música podes crer – cidade negra. 
3. Solicitar que façam uma leitura e conversem sobre a letra da música. Que outras musicas do grupo você conhece e que gosta?
4.  Pensar um pouco sobre os amigos que tem e os que ainda podem / gostariam de ter.  
5. Você se considera um bom amigo?
6. Que características você ressalta em um bom amigo?
Desafio: durante a semana, escolher 3 destas características  que você acha que pode melhorar em você e colocar em prática, 
secretamente. Na próxima oficina, compartilhar com o grupo as reações percebidas. Como você se sentiu sendo um bom amigo? 
Você recebeu retornos de seus amigos?

3º  momento
Realizar uma leitura grupal do texto ‘A árvore dos meus amigos’.
Preparar, com antecedência, uma árvore dos amigos “básica” – só o tronco, a ser completada pelos jovens no decorrer da oficina. 
São também confeccionadas várias folhas verdes (ou coloridas ) para que usem durante a vivência, montando a copa da árvore.
Solicitar para os jovens escreverem na folha o nome de seus amigos. Se eles tiverem mais de um amigo, podem escrever também.
Ao anexarem na árvore, falar em voz alta o nome do seu amigo escolhido.

ENCERRAMENTO
Em círculo, todos pensam em suas folhas na árvore e falam uma palavra de incentivo para fortalecer ainda mais essa 
amizade. (sinceridade, amor, carinho, unidade etc).

12
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante – Textos: Namoro ou Amizade? e A árvore dos meus amigos;
n Aparelho de som, CD de música instrumental, Folhas verdes, Árvore já construída, fita crepe;
n Música – Podes Crer.
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É NAMOrO 
OU AMIzADE? 13

A amizade é, acima de tudo, certeza – é isso que a distingue do amor.
 
Coragem confesse: você assiste ao programa “Vai dar Namoro” do Rodrigo Faro, O melhor do Brasil. É 
aquele programa onde garotas e rapazes que nunca se viram mais gordos, trocam algumas ideias durante o 
programa. No final do quadro do programa, Rodrigo Faro pergunta para cada casal: é namoro ou amizade? 
Se a menina responder amizade, volta para o banco de reservas. Se responder namoro, saí de mãos dadas 
com um amor novinho em folha... Já pensou que paraíso se fosse fácil assim?”

Martha Medeiros, uma jornalista e escritora brasileira, define bem a dificuldade vivenciada, 
especialmente para quem está buscando aproximação com outra pessoa, de entender essa coisa 
complexa que é a “relação”.

São tantas as formas hoje de se manter contato, através de redes sociais, twitter e SMS, tudo que se faz 
é exposto e compartilhado com tanta gente que, aparentemente, as pessoas parecem mais próximas 
umas das outras, mas isso é verdade?

Se houve maior aproximação virtual, os contatos sociais, as rodas de conversa, os encontros nas praças, 
os passeios em grupo tornaram-se mais raros. E isso muitas vezes faz com que a aproximação entre 
duas pessoas que querem se conhecer melhor seja complicada.... parece difícil entender o que a outra 
pessoa quer, sente e deseja, e aí seja para uma “ficação”, um namoro sério ou uma amizade verdadeira, 
ninguém tem a receita do caminho mais seguro e certo. E nessa história quem mais sofre são os tímidos 
e os indecisos.

Mas nós somos seres de relações e necessitamos amar, ser amados, interagir com pessoas, construindo 
uma autoimagem positiva, que nos permita potencializar nossa capacidade de sentir, ter prazer, sorrir, 
dar, compartilhar e receber, aprendendo a nos respeitarmos, a ser respeitados e a respeitar.

E nessa fase da vida, a adolescência, época de descobertas e vivências, essas questões aparecem com 
novas cores: a amizade, a afetividade, o namoro, a sexualidade, são parte da construção deste ser que 
se encaminha para uma vida adulta, onde ele precisará saber como lidar com uma multiplicidade de 
relações: pessoais, familiares, afetivas, sociais, profissionais.

Refletir sobre a afetividade e a sexualidade humana é ir além do biológico. É compreender essas 
dimensões como expressões que envolvem emoções, sentimentos, atitudes, crenças e valores que 
representam um tempo, um espaço e uma cultura.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 12

13 Fonte: Texto adaptado de Marguerite Yourcenar.
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AMIzADE E NAMOrO 14

OBJETIVO
> Perceber os diferentes tipos de sentimentos que estão presentes nos relacionamentos

TEMPO
> 60 minutos

MATERIAL
> Roupas de mulher e de homem
> Lenços
> Colares
> Maquiagem
> Música

PROCESSO
O  educador  propõe a formação de dois subgrupos

> Um subgrupo prepara e representa uma situação de amizade entre adolescentes de 
ambos os sexos

> Outro subgrupo prepara e representa uma situação de namoro em uma danceteria

> Quando os dois subgrupos terminarem suas apresentações o educador/a coloca no 
quadro um roteiro que orientará as discussões

ROTEIRO
> o que gostaram nas dramatizações
> o que faltou nas dramatizações
> o que caracteriza uma amizade
> o que caracteriza o namoro
> quais as diferenças e semelhanças entre amizade e namoro
> existe diferença entre namoro e “pegação”/ “ficação”?
> o que “pode” e o que “não pode” em amizade, em ”ficação” e em namoro
> amizades e namoros ideais

REFLEXÃO FINAL
Discussão sobre formas e expressões de afetividade entre adolescentes e jovens.

INTEGrAÇÃO
OFICINA 12

14 Fonte: oficina do Projeto “Amor à Vida” – Governo do Ceará e FNUAP .
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aneXo
árVOrE DOS 
MEUS AMIGOS 15

Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso 
caminho. Algumas percorrem ao nosso lado, vendo muitas luas passarem, mas outras apenas vemos 
entre um passo e outro. A todas elas chamamos de amigo. Há muitos tipos de amigos.

Talvez cada folha de uma árvore caracterize um deles.

O primeiro que nasce do broto é o amigo pai e o amigo mãe. Mostram o que é ter vida.

Depois vem o amigo irmão, com quem dividimos o nosso espaço para que ele floresça como nós.
Passamos a conhecer toda a família de folhas, a qual respeitamos e desejamos o bem.

Mas o destino nos apresenta outros amigos, os quais não sabíamos que iam cruzar o nosso caminho. 
Muitos desses denominados amigos do peito, do coração. São sinceros, são verdadeiros. Sabem 
quando não estamos bem, sabem o que nos faz feliz...

 Às vezes, um desses amigos do peito estala o nosso coração e então e chamado de amigo namorado. 
Esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios, pulos aos nossos pés.

 Mas também há aqueles amigos por um tempo, talvez umas férias ou mesmo um dia ou uma hora. 
Esses costumam colocar muitos sorrisos na nossa face, durante o tempo que estamos por perto.

 Falando em perto, não podemos esquecer dos amigos distantes. Aqueles que ficam nas pontas dos 
galhos, mas que quando o vento sopra, sempre aparecem novamente entre uma folha e outra. O 
tempo passa, o verão se vai, o outono se aproxima, e perdemos algumas de nossas folhas. Algumas 
nascem num outro verão e outras permanecem por muitas estações.

 Mas o que nos deixa mais feliz é que as que caíram continuam por perto, continuam alimentando 
a nossa raiz com alegria. Lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzavam com o nosso 
caminho. Desejo a você, folha da minha árvore, Paz, Amor, Saúde, Sucesso, Prosperidade... Hoje e 
Sempre... simplesmente porque: “Cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um 
pouco de si e leva um pouco de nós. Há os que levaram muito, mas não há os que não deixaram 
nada. Esta é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que duas almas não se 
encontram por acaso”.

Autor desconhecido

INTEGrAÇÃO
OFICINA 12

15 Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NTE4ODkx/ acesso em 28.09.13
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aneXo
PODES CrEr 16

Cidade Negra

o que é, meu irmão
eu sei o que te agrada
e o que te dói, e o que te dói
é preciso estar tranqüilo
pra se olhar dentro do espelho
refletir
o que é?
seja você quem for
eu te conheço muito bem
e isso faz bem pra mim
isso faz bem pra vida
onde quer que vá
eu vou estar também
eu vou me lembrar
daquela canção que diz
parapapapa....
bendito
encontro
na vida
amigo
é tão forte quanto o vento quando sopra
tronco forte que não quebra, não entorta
podes crer, podes crer,
eu tô falando de amizade

INTEGrAÇÃO
OFICINA 12

16 Fonte: http://letras.mus.br/cidade-negra/64363/ acesso em 06.10.13

D
Iv

U
LG

A
ÇÃ

O



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 115

TEMA

OBJETIVO n Observar e preencher no instrumento avaliativo, o grau de integração desenvolvido pelo 
grupo ao projetar e realizar a Atividade do Tema.

Apresentação do Produto

TEMPO

10’

220’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
A cargo dos líderes dos grupos.

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação dos grupos

ENCERRAMENTO
A cargo dos líderes dos grupos.

13
integração

MATERIAL NECESSÁRIO

n A ser definido previamente com as equipes.

ORIENTAÇÕES

n As equipes deverão apresentar suas necessidades, articulações, convites, etc. com pelo menos, uma semana de antecedência.
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TEMA

OBJETIVOS n Propiciar um momento para avaliação do Produto, e de como a vivência da Integração foi 
percebida por cada um;
n Na perspectiva de trios de educadores, indicar a percepção dos avanços observados no grupo;
n Receber o relatório final da experiência.

Avaliação do  Produto

TEMPO

30’

70’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Realizar a leitura da Fábula da Convivência e dar significado a cada parágrafo.

Perguntar: O que esta fábula tem a ver com nosso movimento, no sentido de nos integrarmos em grupos?

Comentar, ao final, que ela traduz bem o espírito do que foi buscado vivenciar neste tema.

DESENVOLVIMENTO 
n Formar um grande círculo, distribuir tarjetas amarelas e azuis e pedir que cada um escreva na tarjeta amarela, a primeira 
palavra que vem a mente, quando se lembra do processo de construção do Produto.
n Em seguida, na tarjeta azul, escrever a primeira palavra que vem a mente, quando se lembra da apresentação do Produto.
n (educadores também preenchem)

Tempo para que cada jovem apresente sua tarjeta e explique a escolha das palavras.

Em seguida e ao final das apresentações do círculo os 3 educadores, vão apresentar suas tarjetas e fazer considerações sobre o 
Produto. Buscar ressaltar avanços / aspectos positivos identificados.

Ao final, incluir no Mural as tarjetas (CONSTRUINDO O PRODUTO; APRESENTANDO O PRODUTO), como imagem final de 
integração.

ENCERRAMENTO
Encerrar com a leitura do Texto: “Você sabe o que é um Abraço?”

14
integração

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Tarjetas azuis e amarelas
n Caderno do Participante

ORIENTAÇÕES

n Os educadores deverão trazer fotos do processo de construção da quadrilha e da apresentação, para decorar o mural.
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FáBULA DA 
CONVIVÊNCIA 17

Durante uma era glacial, muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas 
camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se 
adaptarem às condições do clima hostil.

Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver 
começou a se unir, e juntar-se mais e mais.

Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro.

E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se enfrentando por mais tempo 
aquele forte inverno.

Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, 
justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, e afastaram-se feridos, 
magoados, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus companheiros.
Doíam muito...

Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, separados, logo começaram a morrer congelados, os 
que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma 
que, unidos, cada qual conservava certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver, 
resistindo à longa era glacial.

Sobreviveram...

INTEGrAÇÃO
OFICINA 14

17 Fonte: http://www.betafm.com.br/fabuladaconvivencia.htm Acesso em 12.02.2012
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VOCÊ SABE O QUE 
É UM  ABrAÇO? 18

ABRAÇO É ...

Abraço é saudável. Ajuda o sistema imunológico, cura a depressão, reduz o estresse e induz ao sono. 
Revigora, ,rejuvenesce e não tem efeitos colaterais.

Abraço é um remédio miraculoso. Abraço é absolutamente natural. É orgânico, não poluente, 
naturalmente doce, não contém ingredientes artificiais, é ambientalmente correto e 100% integral.

Abraço é o presente ideal. Excelente para qualquer ocasião, bom para dar e receber. Demonstra 
carinho, vem em embalagem própria e, certamente, é totalmente restituível.

Abraço é praticamente perfeito, Dispensa pilhas e prestações mensais, é à prova de fogo, de roubo, e 
isento de impostos.

Abraço é um recurso, pouco explorado, de poderes mágicos. Quando abrimos o coração e os braços, 
estimulamos outros a fazerem o mesmo.

Que tal você compartilhar agora com o grupo ao seu redor,  a magia de um abraço? Está esperando 
que alguma delas dê o primeiro abraço? Não espere mais! 

Comece você mesmo!

INTEGrAÇÃO
OFICINA 14

18 Fonte: http://pt.scribd.com/doc/171128188/Importancia-de-um-Abraco-4x  Acesso em 12.04.2013

COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO
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COM.DOMÍNIO DIGITAL

DPS
TEMA

COMUNICAÇÃO

OFICINAS

1 - Apresentação do Tema e da Proposta do Produto
2 - A Imagem Corporal Como Ferramenta De Comunicação
3 - Filme
4 - Comunicação no Mundo do Trabalho
5 - As Gerações Contemporâneas e a Comunicação
6 - A Fala e a Escuta
7 - A Comunicação Digital Como Extensão das Relações Interpessoais
8 - O Mundo Corporativo e as Redes Sociais
9 - Redes Sociais – O Que é Adequado e o Que Não É
10 - A Cultura Comunica: Visita, Descoberta e Diálogo
11 - O Vocabulário nas Variadas Formas de Comunicação
12 - Percepção do Outro e Comunicação Escrita
13 - Planejamento da Apresentação do Produto de Comunicação
14 - Apresentação do Produto

reLaÇÃo daS oFIcInaS 
de comUnIcaÇÃo
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar o Tema e o Produto de Comunicação;
n Refletir com o grupo sobre as diversas formas de comunicação e meios utilizados para o seu 
estabelecimento.

Apresentação do Tema e da Proposta do Produto

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Iniciar explicando o novo Tema e sua pertinência para a qualificação e entrada no novo Mundo do Trabalho;
Apresentar a música “Se liga aí”  - Gabriel o Pensador 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ZYlmyzIHs Acesso em 12.03.13;
Após a música, fazer uma sondagem sobre o entendimento dos jovens acerca do tema COMUNICAÇÃO.
Educador: preparar-se a partir dos textos de suporte indicados abaixo. 

DESENVOLVIMENTO 
Após a sondagem e diálogo inicial entre o educador e os jovens, propor a formação de 5 equipes para a leitura e discussão do 
texto: “O que é Comunicação”. Discussão e reflexão coletiva.

Passado este momento, apresentar o Produto do Tema, passo a passo, esclarecendo que os jovens irão desenvolver um projeto 
de comunicação abordando tema(s) que são de interesse da juventude e que são pouco abordados/comunicados na escola.

As linguagens que serão trabalhadas e as respectivas formas de comunicação podem ser:
n comunicação escrita (jornal, cordel, cartilha, folder, panfleto, banner, fanzine, etc);
n comunicação corporal (expressão corporal, teatro, fantoches, dança, talk-show, mímica, uso de ritmos, sons, sombras etc.);
n comunicação eletrônica (filmes, slides, vídeos, programa de rádio, torpedos, sites, e-mails, blogs etc.).

Ainda neste dia, as equipes já poderão ser dividas para que os jovens iniciem a discussão e realização dos trabalhos nos 
horários posteriores às oficinas. O educador também deve aproveitar o momento para perguntar aos jovens acerca de 
lugares que possam ser visitados e proporcionem momentos de intercâmbios culturais nas comunidades onde vivem. 
Esta visita ocorrerá na Oficina 10.

ENCERRAMENTO
Pedir para que os jovens em círculos, de pé, falem, um por vez, uma palavra ou frase que acham importante para que o grupo 
tenha uma boa comunicação no decorrer do programa.

1
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Som;
n Música: Se Liga aí – Gabriel o Pensador
n Textos de suporte “Comunicação: por que é importante?”, de Lóide Magalhães e “Comunicação”, de Graciele Gessner.
n Caderno do Participante.

ORIENTAÇÃO

n Aprofundamento anterior do tema.
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SE LIGA AÍ 1

A gente pensa que vive num lugar onde se fala 
o que pensa.
Mas eu não conheço esse lugar.
Eu não conheço esse lugar!
A gente pensa que é livre pra falar tudo que 
pensa mas a gente sempre pensa um pouco 
antes de falar!

Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize nessa comunicação.
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize a liberdade de expressão!
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize nessa comunicação.
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize a opção!

Pensa! O pensamento tem poder.
Mas não adianta só pensar.
você também tem que dizer! Diz!
Porque as palavras têm poder.
Mas não adianta só falar.
você também tem que fazer! Faz!
Porque você só vai saber se o final vai ser feliz 
depois que tudo acontecer.
E depois a gente pensa.
E depois a gente diz.
E depois a gente faz... o que tiver que fazer!
O que tiver que fazer!

Refrão

Deixe ele viver em paz.
Cada um sabe o que faz.
Deixa o homem ter marido.
Deixa a mina ter mulher.

Deixa ela viver em pé.
Cada um sabe o que quer
O que é que tem demais cada um ser o que é?
Deixa ele chorar em paz.
Cada um sabe o que fez.
Deixa o tempo dar um tempo.
Cada coisa de uma vez.
Deixa ele sorrir depois.
Deixa ela sorrir também.
O que é que tem demais cada um ser dois ou 
três?

Refrão

Diz o que cê quer dizer, fala o que cê quer falar, 
faz o que cê quer fazer, pensa o que cê quer 
pensar!
Fala o que cê quer falar, diz o que cê quer dizer, 
pensa o que cê quer pensar, faz o que cê quer 
fazer!

Refrão

Liberdade relativa não é liberdade.
Liberdade atrás da grade não é positiva.
Liberdade negativa é negar a verdade.
Liberdade de verdade é vida, viva, viva!

viva, viva, viva, viva!
viva, viva, viva!
Live, live, live, live!
Live, live, live!
vida, vida, vida, vida!
vida, vida, vida!
Livre, livre, livre, livre!
Livre, livre, livre!!

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

1 Fonte: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/72842/ Acesso em 28.09.2013
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O QUE É 
COMUNICAÇÃO 2

Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, 
ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a 
comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado.

Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de mão única, como TRANSMITIR (um emissor 
transmite uma informação a um receptor), ou de mão dupla, como COMPARTILHAR (emissores e 
receptores constroem o saber, a informação, e a transmitem). Comunicação é a representação de uma 
realidade. Serve para partilhar emoção, sentimento, informação.

Quem comunica é a fonte e, do outro lado, está o receptor. O que se comunica é a mensagem. 

Pode ser vista, ouvida, tocada. As formas de mensagens podem ser: palavras, gestos, olhares, 
movimentos do corpo. As formas como as ideias são representadas são chamadas de signos. Em 
conjunto, formam os códigos: língua portuguesa, código Morse, Libras, sinais de trânsito.

“Os meios são usados pelos interlocutores para transmitir sua mensagem. São eles: o artesão usa o 
barro, sua mão, sua voz para transmitir conhecimento ao filho. O locutor usa sua voz, o roteiro, o disco, a 
emissora de rádio, a fita gravada” (BORDENAvE).

Antes do surgimento dos meios tecnológicos de transmissão de informação (Tv, rádio, internet, etc.), os 
meios de comunicação utilizados eram físicos, como os rios, navios, estradas etc.

A comunicação está contida no nosso ambiente social. Em uma conversa de botequim, em um gesto 
qualquer de reprovação, em um sinal de trânsito, em um espetáculo de dança ou em um diálogo 
entre surdos-mudos, só para citar alguns exemplos. É impossível dissociar nossa vida, nossas 
necessidades, da comunicação.

Estudos revelam que os meios de comunicação exercem influências positivas e negativas na vida das 
pessoas. Ex.: jornais podem ajudar na tomada de decisão importante, propiciar o estabelecimento de 
contatos sociais, dar status (atributo intangível). Novelas fazem “companhia” às pessoas, propiciam uma 
catarse emocional. Através das novelas, as pessoas aliviam carências, fracassos.

MAS, COMO EVOLUIU A COMUNICAÇÃO?
Por meio do grunhido, o homem primitivo imitava os sons da natureza (canto dos pássaros, latidos, 
trovão). É possível que não produzissem som apenas pela boca, mas também com as mãos, pés ou a 
partir de objetos. O homem evolui fisiologicamente até a libertação das mãos (homo erectus). A posição 
ereta vertical possibilitaria a valorização da linguagem gestual. A voz é transformada em fala.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

2 Fonte: Baseado em texto do site: http://ana-intervalo.blogspot.com.br/2009/02/o-que-e-comunicacao.html. Acesso: 27.05.2013; e do texto 
“Comunicação: por que é importante?”, de Lóide Magalhães.
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O QUE É COMUNICAÇÃO

Os homens encontraram uma forma de associar um som ou objeto a um gesto ou ação. Assim nasceu 
o signo, que é qualquer coisa que faça referência a outra coisa, dando-lhe uma significação. 
Os signos podem ser representados por símbolos (objetos físicos que dão significação moral. Exs.: 
bandeira e hino nacional, mulher cega segurando uma balança, alianças do casal) e sinais (indícios que 
possibilitam conhecer, reconhecer ou prever algo. Exs.: sinais de trânsito, sinais ortográficos, sinais de 
luzes nos aeroportos, nas traseiras dos carros, luz de freio, etc.) O homem também descobre seus sinais: 
pegadas humanas na praia são indícios de que alguém esteve ali, dor nas articulações é indício de que 
vai chover). A atribuição de significados a determinados signos é a base da linguagem.

Uma grande invenção do homem foi a gramática, que passou a ordenar o conjunto de regras para 
relacionar os signos entre si. A gramática ordenou a estrutura da apresentação dos signos. 

Como vimos, as primeiras formas de comunicação humana foram oral e gestual. Porém, a linguagem 
oral sofria da falta de permanência (perdia-se no tempo) e de alcance (não atingia longas distâncias). 
Para fixar seus signos o homem valeu-se dos desenhos e, mais tarde, da escrita.

Já para alcançar longas distâncias o homem recorreu a signos sonoros e visuais: berrante, sinal de 
fumaça, sons originados de instrumentos de percussão (tribos), desenhos, monumentos (moais). O 
problema da permanência e da distância foi resolvido com o surgimento da escrita (5.000 a.C.), já que 
a mensagem escrita pode ser transportada a qualquer distância. 

É comum dizermos que estamos na era da imagem. Grande equívoco. Durante muito tempo a cultura 
foi difundida por meio da imagem, importante forma de comunicação e de propaganda no mundo 
antigo (Roma). Para os cristãos, a imagem era uma forma de comunicação e de persuasão. Muitos 
acham que este é um fenômeno moderno, mas, durante a Idade média, só os monges tinham acesso à 
linguagem escrita. Toda a fé religiosa era retratada nas pinturas e nos vitrais das igrejas.

Compreendemos assim, que a comunicação é viva, complexa, multi-meios. Temos a comunicação 
direta, feita por meio de palavras e gestos, e a comunicação à distância, feita por meio de sons, sinais, 
manifestações culturais..... e tudo o que o ser humano pode, a cada instante inventar ou reinventar para 
estabelecer um canal de contato com seus semelhantes e com o Universo...! 

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1
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ATENÇÃO, FIQUE LIGADO!
FATORES QUE FACILITAM O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO:
> Respiração: você deve respirar de modo inaudível. Sua voz deve sair tranquila e ritmada;
> Usar o tom de voz certo;
> Usar uma linguagem clara e simples;
> Falar pausadamente;
> Empregar palavras e termos conhecidos;
> Escutar corretamente;
> Demonstrar interesse;
> Entender a mensagem adequadamente.

OBSTÁCULOS à COMUNICAÇÃO:
> Dificuldade de Expressão;
> Timidez/ Medo de expressar suas opiniões;
> Escolha inadequada do Meio;
> Escolha inadequada do Receptor;
> Suposições;
> Atitude de pouco interesse pelo que o outro tem a dizer;
> Estereótipos e preconceitos;
> Comportamento defensivo e diferenças de opiniões;
> Estado físico ou emocional.

COMUNICAÇÃO NA EMPRESA
Na chamada sociedade da informação em que vivemos, as empresas necessitam dominar a comunicação. 
Eis alguns aspectos cruciais para melhor funcionamento interno:

> Prioridade à comunicação: mensagens claras e precisas devem permear o cotidiano da direção e dos 
empregados em seu relacionamento;
> Abertura da direção: disposição de tornar acessíveis informações essenciais, garantindo insumos 
básicos aos colaboradores;
> Processo de busca: empenho de cada colaborador em buscar as informações de que precisa para 
realizar bem o seu trabalho;
> Autenticidade: ênfase na transparência da execução de todas as tarefas;
> Foco em aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do que é comunicado, otimizando o 
processo de comunicação;
> Individualização: consideração às diferenças individuais evitando estereótipos e generalizações para 
assegurar sintonia e qualidade de relacionamento na empresa;
> Competências de base: desenvolvimento de competências essenciais em comunicação (saber se 
expressar oralmente e por escrito);
> Velocidade: rapidez na comunicação dentro da empresa, potencializando suas qualidades e 
contribuindo para o alcance dos objetivos maiores;
> Adequação tecnológica: equilíbrio entre tecnologia e contato humano para assegurar a qualidade da 
comunicação e aumentar a força do grupo.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1
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COMUNICAÇÃO: 
POr QUE É IMPOrTANTE? 
Por: Lóide Magalhães 

É o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meios de métodos e/ ou 
processos convencionais. Capacidade de trocar ou discutir uma única interpretação, um conjunto 
de informações. Para que se estabeleça a comunicação, é necessária a existência de cinco 
elementos básicos:

1. EMISSOR é o que dá a ideia, a ordem, a sensação, a opinião ou o conhecimento.
2. RECEPTOR é o que recebe a ideia, a ordem, a sensação, a opinião ou o conhecimento.
3. MENSAGEM é a ideia, a ordem, a sensação, a opinião ou o conhecimento quanto ao seu 
conteúdo.
4.  CÓDIGO é a forma de expressar a mensagem.
5.  MEIO é o processo utilizado para veicular a mensagem.

Atenção! Quando existe interferência ou alteração na informação ou mensagem, chamamos 
esta interferência de Ruído na Comunicação.

Para que uma pessoa tenha sucesso na comunicação pessoal ou por telefone, ela tem que 
transmitir a sua mensagem de forma coerente, além dos seus argumentos. Portanto, ela tem que 
saber muito bem como conduzir o diálogo com outras pessoas.

O diálogo dá-se em ambos os sentidos. Ora um fala e o outro ouve, ora o outro fala e o primeiro 
ouve. Por isso, podemos afirmar que para uma pessoa dialogar bem ela deve saber falar e saber 
ouvir para poder se comunicar apropriadamente.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

TEXTOS DE SUPOrTE AO EDUCADOr
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TEXTO 02: 
COMUNICAÇÃO 3

Por Graciele Gessner

A boa comunicação é muito importante para a integração de qualquer equipe de trabalho. A 
comunicação é de extrema importância para o desenvolvimento do negócio, criando na empresa 
um dos maiores desafios dos líderes. 

O QUE É COMUNICAÇÃO?
Comunicação é o processo de transmitir a informação e compreensão de uma pessoa para outra. Se 
não houver esta compreensão, não ocorre a comunicação. Se uma pessoa transmitir uma mensagem 
e esta não for compreendida pela outra pessoa, a comunicação não se efetivou. Segundo Chiavenato 
(2000, p. 142), “é a troca de informações entre indivíduos”. Significa tornar comum uma mensagem 
ou informação. Ao conceito de Scanlan (1979, p. 372), a comunicação pode ser definida simplesmente 
como o processo de se passar informações e entendimentos de uma pessoa para outra.

Num conceito mais amplo e moderno, o profissional precisa proporcionar uma comunicação clara e precisa, 
ter decisões rápidas, visão e ação integral, iniciativa própria e informação plena do negócio da empresa.

O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
Cada período de comunicação é diferente de qualquer outra. O processo de comunicação é 
composto de três etapas subdivididas:

1 - Emissor: é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem, pode ser chamada de fonte ou 
de origem.
a) Significado: corresponde à ideia, ao conceito que o emissor deseja comunicar.
b) Codificador: é constituído pelo mecanismo vocal para decifrar a mensagem.

2 - Mensagem: é a ideia em que o emissor deseja comunicar.
a) Canal: também chamado de veículo, é o espaço situado entre o emissor e o receptor.
b) Ruído: é a perturbação dentro do processo de comunicação.

3 - Receptor: é a etapa que recebe a mensagem, a quem é destinada.
a) Descodificador: é estabelecido pelo mecanismo auditivo para decifrar a mensagem, para que o 
receptor a compreenda.
b) Compreensão: é o entendimento da mensagem pelo receptor.
c) Regulamentação: o receptor confirmar a mensagem recebida do emissor, representa a volta 
da mensagem enviada pelo emissor (Feedback).

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

TEXTOS DE SUPOrTE AO EDUCADOr

3 Fonte: http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/comunicacao-1511/artigo/. Acesso: 02.12.2012.
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TEXTO 02: COMUNICAÇÃO

Por exemplo: Uma pessoa (emissor) tem uma ideia (significado) que pretende comunicar. Para tanto se 
vale de seu mecanismo vocal (codificador), que expressa sua mensagem em palavras. Essa mensagem, 
veiculada pelo ar (canal) é interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), após sua decifração 
por seu mecanismo auditivo (descodificador). O receptor, após constatar que entendeu a mensagem 
(compreensão), esclarece a fonte acerca de seu entendimento (regulamentação).

Pode-se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz quando a compreensão de 
receptor coincide como o significado pretendido pelo emissor. Caso isto não aconteça de forma adequada, 
ocorre o que se chama de Ruídos na Comunicação. O processo de comunicação nunca é perfeito. 
No decorrer de suas etapas sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, no qual são 
denominados ruídos. Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de comunicação, que 
pode provocar perdas ou desvios na mensagem.

De acordo com Carvalho (1995, p. 82), o ruído é identificado na comunicação humana como o conjunto de 
barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e distorções que prejudicam a compreensão da mensagem em seu 
fluxo: emissor x receptor e vice-versa. Isto significa que nem sempre aquilo que o emissor deseja informar é 
precisamente aquilo que o receptor decifra e compreende.

Segundo Gil (1994, p.34), entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da 
fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual, escrita etc. E é este o desafio das 
comunicações nas empresas e na nossa vida diária.

COMUNICAÇÃO VERBAL
Quase toda a comunicação verbal é realizada por escrito e devidamente documentada por meio de 
protocolo, mas é composta pela palavra.

Comunicação Oral: são as ordens, pedidos, conversas, debates, discussões.

Comunicação Escrita: são as cartas, telegramas, bilhetinhos, letreiros, cartazes, livros, folhetos, 
jornais, revista.

COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL
Através desta comunicação não-verbal ocorre a troca de sinais: olhar, gesto, postura, mímica. A 
comunicação por mímica são os gestos das mãos, do corpo, da face, as caretas. Já por olhar, as pessoas 
costumam se entender pelo olhar.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

TEXTOS DE SUPOrTE AO EDUCADOr
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TEXTO 02: COMUNICAÇÃO

Comunicação pela postura: o modo como nos sentamos, o corpo inclinado para trás ou para 
frente, até mesmo a posição dos pés. Tudo isso na maioria das vezes é o nosso subconsciente 
transmitindo uma mensagem.

Comunicação por gestos: pode ser voluntária, como um beijo ou um cumprimento. Mas também pode 
ser involuntária, como por exemplo, mãos que não param de rabiscar ou de mexer em algo. Isso é sinal de 
tensão e, ou nervosismo.

OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
A comunicação dentro das empresas para ser clara e precisa, necessita de um organograma bem planejado, 
para que a mensagem não chegue distorcida. A seguir veremos os modelos de canais de comunicação que 
ocorrem dentro de empresas:

a) Canais Verticais
Podem ser descendentes (de cima para baixo) e referem-se à comunicação entre o superior e os 
subordinados, veiculando ordens ou instruções. Podem ser ascendentes (de baixo para cima) e 
referem-se à comunicação entre o subordinado e o supervisor, veiculando informações a respeito 
do trabalho executado.

b) Canais Horizontais
Refere-se às comunicações laterais entre dois órgãos (dois departamentos, duas seções) ou dois cargos (dois 
gerentes) no mesmo nível hierárquico.

Todo profissional precisa, antes de se voltar para qualquer das direções já mencionadas, desenvolver sua 
capacidade de receber e enviar mensagens, capacidade essa que se traduz, principalmente, no cultivo das 
habilidades de saber ouvir.
Uma situação de risco para as empresas, é quando ocorrem as falhas de comunicação do seu pessoal. 
Muitos dos problemas existentes numa organização podem ser oriundos da falta de comunicação (má 
comunicação) ou das distorções nelas contidas.

Ao tratar da comunicação estamos solucionando, em muitos casos, antigos e persistentes problemas, que 
podem dar lugar a pessoas e ambientes mais leves e motivados, proporcionando mais e melhor de si, com 
produtividade e desenvoltura de quem percebe que é possível crescer e gerar crescimento consequente.

Entretanto, sabemos que uma comunicação eficaz pode proporcionar um resultado positivo para a 
organização. O profissional com comunicação prática é aquele que consegue colocar o seu ponto de vista, 
até um programa de ação na hora da negociação, passando a mensagem desejada.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1

TEXTOS DE SUPOrTE AO EDUCADOr
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PASSO A PASSO: PrODUTO 
DE COMUNICAÇÃO
OBJETIVO 
Desenvolver um projeto de comunicação 
abordando tema(s) que são de interesse 
da juventude e que são pouco abordados/
comunicados na escola.

Exemplos: gravidez precoce, gênero, violência 
doméstica, DST, bullying , homofobia, uso abusivo 
de álcool e outras drogas, cidadania ambiental, 
entre outros

O TRABALHO
Produção, em grupo, de uma peça de comunicação 
e apresentá-la ao público escolhido da sede do 
Núcleo.

PASSO A PASSO
1. Introdução do tema Comunicação, explicando o 
Produto, seu objetivo e atividades.

2. Realização de outra composição das turmas de 25 
jovens.

3. Apresentação para os jovens das linguagens 
que serão trabalhadas e as respectivas peças de 
comunicação que podem ser criadas:

> comunicação escrita (jornal, cordel, cartilha, 
banner, folder, panfleto, fanzine, etc);
> comunicação corporal (expressão corporal, 
teatro, fantoches, dança, mímica, uso de 
ritmos, sons, sombras, talk-show , etc.);
> comunicação eletrônica (filmes, slides, 
vídeos, programa de rádio, torpedos, sites, 
e-mails, etc.).

4. Dividir cada turma de 25 jovens em equipes de 
5 membros. A composição das equipes deverá 
obedecer as linguagens de comunicação de 

interesse de cada jovem. É importante que as 
equipes que vão trabalhar a mesma linguagem 
criem peças de comunicação diferentes. Exemplo: 
comunicação corporal tem 2 equipes, uma faz teatro 
e outra faz dança.

5. Elaboração do projeto por equipe, primeiro a 
versão preliminar e, após o acompanhamento do 
educador(a) de DPS, elaboração da versão final. 
É importante que o educador(a) aproveite esse 
momento para aprofundar o conhecimento sobre a 
elaboração de um projeto.

6. Execução do projeto pelas equipes. Ressaltar a 
importância de pesquisarem e aprofundarem o 
tema escolhido, antes de elaborar a versão final do 
Projeto.

7. IMPORTANTE: o educador precisará aprofundar 
também os temas escolhidos, de forma a prover 
uma orientação adequada às equipes.

8. Planejamento com a Escola da apresentação 
dos projetos  e Realização do Dia do Com.Domínio 
Digital na Escola.

9. Elaborar o relatório do produto, por equipe. 
Pontos a destacar: integração dos membros da 
equipe, liderança, resolução de conflitos, divisão de 
tarefas, domínio dos temas, escolha da forma de 
comunicação utilizada, etc.

10. Avaliação do processo pelo trio de educadores: 
qualidade da pesquisa e da apresentação, 
pertinência do meio de comunicação 
utilizado, prazo de entrega do relatório, 
processo de integração de cada membro à 
equipe, responsabilidade na construção da 
apresentação,etc.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 1
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OBJETIVOS n Ressaltar a importância da comunicação não-verbal;
n Possibilitar a aprendizagem da comunicação através do corpo.

A Imagem Corporal Como Ferramenta de Comunicação

TEMPO

20’

60’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para a atividade “O Corpo Fala”. Ao entrar na sala, jovem recebe um papel com alguns sentimentos escritos: 
tristeza, alegria, paixão, estresse, desânimo, força, vontade, felicidade, vitória etc. Mas, o educador deve pedir que o jovem 
mantenha em segredo o que está escrito no papel. Após a leitura, os jovens devem representar os sentimentos através de 
gestos faciais e corporais para que os outros adivinhem. 

DESENVOLVIMENTO 
Leitura, discussão e interpretação do texto: “Linguagem Corporal: ferramenta de comunicação”. Chamar atenção dos 
jovens para os processos de seleção, momentos em que a linguagem corporal e postura serão muito analisadas.

ENCERRAMENTO
Espalhar pela sala até no máximo 5 imagens. Ex: uma imagem representando algo luminoso, uma representando tempo 
fechado/chuva, uma imagem com “meio termo” entre as 2 (muitas nuvens), uma imagem de ilha e uma imagem de mar 
aberto. O educador pede que cada jovem escolha a imagem que mais representa a sua avaliação sobres as atividades 
vivenciadas no dia. 

2
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Papeis com os sentimentos escritos;
n Caderno do Participante –  Texto: Linguagem Corporal: ferramenta de comunicação;
n Computador/TV;
n Datashow.

ORIENTAÇÃO

n Pesquisa prévia sobre o filme “O discurso do rei”, de Tom Hooper.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 132

aneXo
LINGUAGEM COrPOrAL: 
FErrAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO 4

Por: Lóide Magalhães

A linguagem é todo sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. A 
linguagem corporal corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a 
comunicação seja mais efetiva. A gesticulação foi a primeira forma de comunicação. Com o aparecimento 
da palavra falada, os gestos foram tornando-se secundários. Contudo, eles constituem o complemento 
da expressão, devendo ser coerentes com o conteúdo da mensagem. Sendo assim, se você consegue 
entender o que o corpo tem a dizer, conseguirá compreender melhor o que os outros estão dizendo, além 
de poder transmitir melhor a sua mensagem. 

A expressão corporal é fortemente ligada ao psicológico, traços comportamentais são secundários e 
auxiliares. Geralmente é utilizada para auxiliar na comunicação verbal, porém, deve-se tomar cuidado, pois 
muitas vezes a boca diz uma coisa, mas o corpo fala outra completamente diferente.

Oliver Sacks, em seu livro sobre surdos, comenta sobre como estes, ao assistir um programa de televisão 
com a presença de políticos, riam ininterruptamente da incapacidade de mentir que os “corpos” tinham. A 
linguagem corporal era uma grande delatora das mentiras que estes contavam. 

O livro “O Corpo Fala”, de Pierre Weil e Roland Tompakow, procura mostrar a linguagem manifestada pelo 
corpo, nos diversos tipos de relacionamentos humanos que temos ao longo de nossas vidas. 

Os autores usam a esfinge, como referência para “traduzir” a linguagem corporal. Colocam as três partes da 
esfinge para mostrar como é dividido o homem: o boi seria a referência para os instintos (ou desejos); o leão 
refere-se aos sentimentos e, a águia estaria ligada aos pensamentos (ou consciência). 

O homem somente conseguirá o equilíbrio, quando dominar os “três animais” dentro de si e nada 
acontece na vida sem que este equilíbrio se estabeleça. A mesma coisa acontece com os relacionamentos 
interpessoais: se não existir uma atração de águia para águia, de boi para boi e de leão para leão, o 
relacionamento poderá ser incompleto. 

Mesmo no dia-a-dia, podemos ver estes sinais com que as pessoas passam seus sentimentos em relação 
a nós e aos outros. O corpo diz, em uma linguagem não verbal se está havendo o feedback, ou seja, boa 
receptividade na forma como estamos tentando nos comunicar. 

A forma como as pessoas se comportam, como colocam os membros em nossa direção ou em direção oposta 
pode nos dizer sobre seu interesse em que continuemos nossa comunicação, nossa interlocução ou não. 

COMUNICAÇÃO
OFICINA 2

2 Fonte: TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Curso prático de língua, literatura e redação. 4.ed. SÃO PAULO: Scipione, 1999. 318 pp.
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OBJETIVOS n Refletir sobre a superação das dificuldades de comunicação.
n Incentivar a capacidade de análise crítica da realidade.
n Comparar ficção e realidade para perceber como melhorar a comunicação interpessoal.

Filme 

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Esclarecer sobre o filme que será apresentado. Como sugestão:

“O Discurso do Rei”, de Tom Hooper: Também baseado em fatos reais. A temática do filme de superação nunca foi tão 
verbal. O drama, ambientado às portas da Segunda Guerra Mundial, trata da dificuldade de um líder em executar uma de suas 
necessidades fundamentais: falar em público. Albert Frederick Arthur George (1895-1952), pai da atual rainha da Inglaterra, 
Elizabeth II, era o segundo na linha de sucessão do Rei George V (1865-1936), depois de seu irmão Edward (1894-1972). Por 
ser o caçula da Casa de Windsor, ninguém esperava que Albert assumisse o trono, o que aconteceu em 1936, quando o irmão, 
interessado muito mais em sua própria felicidade do que na do império britânico, abdicou. Mas o que faz um monarca quando, 
em um dos momentos mais dramáticos da história, é incapaz de transmitir suas ordens e dirigir-se ao povo sem gaguejar? 

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação do filme 

ENCERRAMENTO
Discussão baseada no roteiro do filme sugerido

3
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Filme 
n Data show
n Computador/TV

ORIENTAÇÃO

n Preparar de uma síntese crítica do filme, com foco na temática da formação.
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rOTEIrO DO FILME 
“O DISCUrSO DO rEI”
1. Como ele lidava com seu principal trauma? Que caminhos ele buscou para superar seus desafi os? Ele 
estava só?

Observar sua insegurança ao perceber que devido à sua posição, que lhe exigia grandes responsabilidades, 
achava que não se sentia capaz para ser um futuro Rei. 

Após várias tentativas, ele encontra um terapeuta e amigo que acredita nele e investe em suas 
potencialidades, força, resiliência, dedicação, disciplina, força de vontade, compaixão, entre outras virtudes e 
qualidades que o tornariam um verdadeiro Rei.

2. Quais são os principais fatores que desencadearam a gagueira do Rei? Observar aspectos relacionados 
à inclusão de pessoas com defi ciências. Como a difi culdade de expressão e comunicação podem 
desencadear outras defi ciências e como podemos ajudar as pessoas a superar seus medos?

3. Observar a importância dos meios de comunicação da época para a mobilização e divulgação de temas 
abordados na década de 30. Fazer um recorte histórico para entender a época em que se desenrolou a 
estória. Observar hábitos e costumes daquela sociedade, política e regime, etc.

4. Ser “rei” é também uma espécie de profi ssão/ocupação; e demanda uma postura e atividades do campo 
profi ssional que exigem uma boa comunicação com a população. Qual a importância da comunicação no 
estabelecimento da liderança, no contexto analisado?

COMUNICAÇÃO
OFICINA 3aneXo COMUNICAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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OBJETIVOS n Desenvolver a concentração, comunicação e raciocínio lógico;
n Discutir comunicação na realidade do mundo do trabalho;
n Criar um espaço para o grupo expor suas ideias e opiniões de forma oral e escrita a fim de 
aprimorar sua capacidade comunicativa.

Comunicação no Mundo do Trabalho

TEMPO

20’

60’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
A tesoura: faz-se um círculo com as cadeiras de maneira que todos os participantes fiquem sentados. Pegar uma tesoura 
e explicar que a tesoura pode ser passada de três maneiras: 1-aberta, 2-semiaberta e 3-fechada. Os jovens deverão passar 
a tesoura ao companheiro seguinte observando a posição correta da tesoura. Na verdade, a chave da vivência está na 
posição das pernas da pessoa que está passando a tesoura. Se a pessoa estiver com as pernas fechadas, passará a tesoura 
falando que está fechada e, assim também, aberta e semiaberta. Porém, a posição da tesoura em si pode ser qualquer uma. 
Exemplo: Passar a tesoura aberta, mas diz que está passando a tesoura fechada, pois suas pernas estão fechadas. Enfim, ele 
deverá dizer que está passando a tesoura aberta, fechada ou semiaberta, de acordo com a posição de suas pernas, enquanto 
a posição da tesoura deve ser outra, contrária à das pernas. Conforme os demais participantes vão passando a tesoura, o 
educador, sempre observa a posição das pernas. Assim, deverá dizer se a pessoa está passando a tesoura corretamente ou 
não, mas não deve dar dicas. Continua-se a vivência até que a maioria das pessoas perceba o jogo.

DESENVOLVIMENTO 
Reunir a turma em equipes para criarem esquetes com o intuito de discutir e refletir acerca da comunicação no mundo do 
trabalho (estilo, ruídos, acertos e desacertos, termos mais comuns, comunicação escrita, etc.)

ENCERRAMENTO
Apresentação e posterior análise das esquetes desenvolvidas.

4
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Tesoura
n Papel
n Caneta e/ou lápis

ORIENTAÇÃO

n Pesquisar sobre as gerações: baby boom, X, Y e Z
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OBJETIVOS n Trabalhar a percepção do grupo acerca de sua constituição: formado não apenas para um 
programa, mas já com uma convivência diferenciada;
n Proporcionar um entendimento acerca das gerações;
n Refletir sobre o modo como os jovens de hoje se comportam nas empresas. 

As Gerações Contemporâneas e a Comunicação

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
(Previamente, o educador faz uma tabela com 2 colunas – Vantagens / Desvantagens no quadro ou em um flip-chart)

 Convidar o grupo a ficar em círculo. O educador traz uma bola e fala que vai colocar uma música. Enquanto a música tocar, 
eles passam a bola, em diversas direções. Quando a música parar, quem estiver com a bola dirá uma vantagem das formas 
de comunicação utilizadas nos dias atuais, citando o tipo de comunicação (rádio, TV, internet, torpedo, twitter, etc.). O 
seguinte, quando a música parar, dirá uma desvantagem. Manter esta alternância, colocando cinco vantagens e cinco 
desvantagens.Para cada contribuição do grupo, escrever no flip-chart.

Ao final, como fechamento da atividade, comparar as inovações com o que existia até 2 décadas atrás, também ressaltando 
vantagens e desvantagens dos modelos das gerações anteriores.

DESENVOLVIMENTO 
Apresentar a Mídia: Gerações
mídia 1: https://www.youtube.com/watch?v=x1oIU6AGHo8 e mídia 2 http://www.youtube.com/
watch?v=fX34AyvgyA8&feature=youtu.be Acessados em 16.04.2013
Após a apresentação das mídias, dividir a turma em 5 equipes e distribuir tarjetas que deverão conter os nomes das 
gerações distintas: Veteranos; Baby Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z. Em outras tarjetas colocar de forma 
aleatória as características de cada geração (ver figura disponível no material de suporte). As equipes deverão escolher 
as tarjetas que melhor representem o período pelo qual ficaram responsáveis e apresentarem para toda a turma. Em 
seguida faz-se a leitura do texto “O Menino Tímido que Abalou o Brasil” 

ENCERRAMENTO
Pedir que os jovens utilizem a linguagem do facebook e escrevam o que curtiram/não curtiram; o que compartilham do dia 
de hoje; o que querem comentar sobre as atividades vivenciadas no dia.

5
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Tarjetas com os nomes das gerações e características conforme figura no material de suporte;
n Caderno do Participante - Texto “O menino tímido que abalou o Brasil”;
n Lápis e/ou caneta; Papel.

ORIENTAÇÕES

n Educador deverá estudar sobre as Gerações X, Y, Z e apresentar peculiaridades/ características de cada uma, ao final da discussão do Texto “O menino 
tímido que abalou o Brasil”
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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Jimmy Lima, de 17 anos, soube reunir 15 mil manifestantes em quatro dias, assustar o governo e 
chamar a atenção da presidente. Agora, ele é ouvido. Mas o que tem a dizer?

 Não é bom que somente alguns poucos continuem querendo pensar por nós, que tentem 
sempre nos conduzir, que mostrem o caminho a seguir.” O pernambucano Felipe Carreiro de 
Barros rascunhou a tirada filosófica dentro de um ônibus, no Rio de Janeiro, em 1987. Na época, o 
Brasil saboreava a transição para a democracia, após 21 anos de regime militar. Felipe morreu no 
ano passado, aos 61 anos. Sua índole contestadora sobreviveu e ressurgiu na mesma família. Em 
junho, o neto de Felipe deixou o marasmo de sua adolescência para escrever palavras de ordem. 

Não no papel, como fez seu avô há quase 30 anos. Jimmy Carreiro Lima, de 17 anos, criou uma 
página numa rede social e espalhou convites. Queria organizar uma manifestação em Brasília, 
“contra o roubo, a corrupção, o sistema público corrompido”. Como em outras das manifestações 
recentes no país, o mote era vago o bastante para que fosse impossível discordar. Atraiu os 
que acham absurdo distribuir aos pobres o Bolsa Família e também os que acham absurdo que 
o governo distribua apenas isso. No dia 17 de junho, irmanadas em seus clamores por vezes 
excludentes, 15 mil pessoas atenderam ao chamado de Jimmy.

As bandeiras estavam prontas, importadas de outras passeatas pelo país. Os pedidos incluíam, além 
do fim da corrupção, tarifa zero no transporte público, redução do preço do combustível, melhorias 
na saúde e na educação. Se a vontade de mudar o país é forte, o mesmo não se pode dizer das 
propostas. Jimmy não sabe explicar os problemas em detalhes, nem dar sugestões de como 
resolvê-los. Não tem ideia de quanto custariam as soluções - algo fácil de entender, para alguém 
com 17 anos. Difícil entender é o que Jimmy fará com a influência e a voz que conquistou. Ele diz 
que cabe aos governantes formular planos para atender às demandas do povo.

A história de Jimmy começara a mudar dias antes. Ele acompanhara, pela televisão, os primeiros 
protestos em São Paulo e a repressão policial. No celular, um smartphone que ganhara da mãe, 
tentou escrever o que lhe vinha à cabeça. Como não conseguiu acessar a internet, passou para 
o computador. Lá, despejou seu desejo de mudança. Na mesma madrugada, criou no Facebook 
a página Marcha do vinagre. Os manifestantes em São Paulo usaram vinagre na tentativa de 
reduzir os efeitos do gás lacrimogêneo. Jimmy convidou 1.400 “amigos” e “amigos de amigos” 
para participar. Em três dias, o convite eletrônico alcançou mais de 200 mil pessoas. No mundo 
virtual, o garoto já era um astro.

No primeiro ano do ensino médio, Jimmy entrou numa nova escola, considerada por seu pai, 
Roberto Lima, de 52 anos, uma das melhores de Brasília. Jimmy não se adaptou. Considerou a 
exigência de estudo pesada demais. A mãe, Janaína, de 37 anos, trocou-o de escola. Ela acredita 

COMUNICAÇÃO
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5 Fonte: Trechos de reportagem da Revista Época – 08.07.13
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que a mudança para um colégio público permitiu ao filho conhecer outra realidade. Jimmy 
entrou no grêmio. visitou algumas escolas no Distrito Federal e encontrou situações precárias. 
Não conseguiu esquecer uma escola em que as crianças não podiam tomar água, porque o 
encanamento estava enferrujado. Um dos companheiros da Marcha, Wellington Fontenelle, de 
18 anos, conheceu Jimmy num projeto escolar que recupera a história do Brasil e seus heróis: 
Revivendo Êxodos, inspirado na obra Êxodos, do fotógrafo Sebastião Salgado.

Ser jovem, em parte, significa ter mais atitude que conteúdo. Significa também gostar de ser 
aprovado pelo grupo - e não ter ideia de que basta pouco para grandes grupos saírem do 
controle. Jimmy diz que pediu para o ato ser pacífico e para que não houvesse vandalismo. Se 
a manifestação fosse apenas no universo virtual, talvez ele conseguisse controlar os ânimos. 
Até tentou, na página no Facebook: “Evitem hostilizar policiais e jornalistas, vamos manter tudo 
pacificamente, correto? vamos evitar também depredar patrimônio público. Lembrando que é 
nosso imposto que paga o concerto (sic) daquilo que for estragado”.

Na passeata, com 15 mil pessoas na rua, as boas intenções de Jimmy não bastaram. Com a 
voz acanhada, ele conta que viu vândalos invadir e atear fogo no Palácio Itamaraty, sede do 
Ministério das Relações Exteriores - um símbolo não de corrupção, mas sim do diálogo e da 
diplomacia pacífica do Brasil ao lidar com outras nações. “Fiquei desesperado. Pensei: “vão 
queimar (as obras do Cândido) Portinari”.” Diz ter gritado no megafone que não se constrói uma 
democracia com vandalismo. Sabia que as cenas percorreriam todos os jornais. Que imagem o 
mundo teria daquela baderna? 

Com medo de sair machucado, o organizador da passeata foi embora para casa.

COMUNICAÇÃO
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TEMA

OBJETIVO n Trabalhar com os jovens a escuta qualificada e o valor agregado dessa competência no 
trabalho em equipe.

A Fala e a Escuta

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Apresentar a mídia Encontro.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=BxlfjHl9XUE Acesso em 07.07.13

Perguntar a turma:
n Alguém do grupo já passou por uma situação semelhante?
n O que gera essa “desconexão” entre o emissor e o receptor?
n Como você reage frente a pessoas que, claramente, não estão lhe escutando?
n Você já conversou com alguém estando com o pensamento em outro assunto? Qual o desfecho dessa situação?
n O que essa mídia nos fala sobre uma boa comunicação?

DESENVOLVIMENTO 
Explicar que agora eles participarão de uma atividade na qual deverão estar muito atentos.

n Solicitar cinco voluntários;
n Ficar na sala apenas um dos voluntários;
n Os demais ficam do lado de fora, de modo que não ouçam o que for dito na sala;
n Explicar que irá contar uma história – ver anexo – e pede que o voluntário ouça-a com bastante atenção e que, em 
seguida, transmita exatamente como ouviu, para a pessoa seguinte, assim, sucessivamente, até que todos tenham 
ouvido e contado a história;
n O último voluntário deverá contar para o grupão;
n Após o último, o educador desafia a turma “quem ousa contar a história, exatamente como eu contei”?
n Eis a história (contada pelo educador ao primeiro voluntário).
Discussão da atividade, usando como referencial o texto TIPOS DE LINGUAGEM, em anexo.

ENCERRAMENTO
Leitura coletiva do texto Escutatória, com o fechamento do educador relacionando com a atividade inicial e o 
desenvolvimento.

6
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caneta;
n Texto de suporte História Nordestina;
n Caderno do Participante – Texto: Escutatória.

ORIENTAÇÕES

n Reflexão sobre que atitudes as pessoas têm nas redes sociais;
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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Esta história aconteceu em Campina Grande, Estado da Paraíba, e já é conhecida de muita 
gente. Mas ainda há quem a ignore. Por isso, não procedo mal em recontá-la; levando  em conta, 
principalmente, o belíssimo poema que a enriquece.

Numa nordestina noite de luar, um delegado de polícia caiu na asneira de apreender um violão 
boêmio. Sacou-o, sem dó nem piedade, dos braços de um seresteiro, condenando o instrumento 
a permanecer calado, num canto de sua delegacia.

O advogado, político, poeta e repentista paraibano Ronaldo Cunha Lima foi chamado para 
soltar o violão, que só sofrera este tipo de constrangimento até o início do século 20. Era um 
instrumento malvisto pela burguesia dominante.

Coube ao trovador maranhense Catulo da Paixão Cearense, todo mundo sabe disso, acabar com 
o preconceito, levando seu violão ao palacete carioca do Doutor Ruy Barbosa, e, em 1908, aos 
salões iluminados e aristocráticos do Instituto Nacional de Música. Até Catulo, quem saísse pelas 
madrugadas, com um violão a tiracolo fazendo serestas, era chamado de vagabundo.

(Uma das minhas frustrações é não ter aprendido a tocar violão; 
ainda que fosse no começo do século passado.)

Ronaldo Cunha Lima recebeu a procuração, e, em versos primorosos, requereu o que ele chamou 
de “Habeas-pinho”. 

O poema é longo. Não o transcreverei, aqui, na íntegra. Mas peço ao leitor que, por favor, procure 
conhecê-lo no seu inteiro teor. Diz Cunha Lima, na sua irretocável petição: 

COMUNICAÇÃO
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6 Fonte: http://www.felipejuca.com/visualizar.php?idt=224382 Acesso em 16.04.2013
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“O instrumento do crime que se arrola,
neste processo de contravenção,
não é faca, revolver nem pistola
é, simplesmente, doutor, um violão.

Um violão, doutor, que na verdade,
Não matou nem feriu um cidadão.
Feriu, sim, a sensibilidade
De quem o ouviu na solidão.

 Mande soltá-lo pelo amor da noite
Que se sente vazia em suas horas,
P´ra que volte a sentir o terno açoite
De suas cordas leves e sonoras
Libere o violão, Dr. Juiz,
Em nome da Justiça e do Direito,
É crime, porventura, o infeliz
Cantar as mágoas que lhe enche o peito?”

O magistrado, sem pestanejar, também em versos, assim deferiu o pedido:

“Para que não carregue
remorso no coração,
determino que se entregue
ao seu dono o violão.”

E o violão voltou para o peito do seresteiro!

COMUNICAÇÃO
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Embora todos, no Brasil, falem o português, existem usos diferentes dessa língua em decorrência 
de inúmeros fatores, entre os quais destacamos os seguintes:

> Fatores regionais – você já deve ter percebido que o português falado no Sul do país 
difere do português falado no Norte. 
> Fatores culturais – o grau de escolarização e a formação cultural do indivíduo são 
também fatores que determinam usos diferentes da língua. 
> Fatores contextuais – um mesmo falante altera o registro de sua fala de acordo com a 
situação em que se encontra. 
> Fatores Naturais – O uso da língua pelo falante sofre influência de fatores naturais, tais 
como sua idade e sexo. 

NÍVEIS DE LINGUAGEM

Em decorrência do caráter individual da fala, podemos observar vários níveis, também chamados 
níveis de linguagem ou registros:

> Nível coloquial-popular – é a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, sobretudo 
nas situações mais informais.  

> Nível formal-culto – é o nível de fala normalmente utilizado pelas pessoas em situações 
formais, bem como pela grande maioria dos órgãos de imprensa padrão.

Existem outros níveis de fala, além do coloquial-popular e do formal-culto. A fala que alguns 
profissionais, como advogados, economistas, etc., utilizam no exercício de suas atividades 
corresponde a um nível chamado profissional ou técnico.

A utilização da língua com finalidade expressiva pelos artistas da palavra (poetas e romancistas, 
por exemplo) corresponde a um nível chamado artístico ou literário.

Importante! O processo de comunicação inicia no nosso pensamento através das ideias e 
intenções. Quando comunicamos, expressamos, através da fala e do nosso corpo, aquilo que 
pensamos e sentimos. Algumas pessoas, quando se sentem pressionadas, tendem a ter “um 
branco” - esquecem, gaguejam ou mesmo ficam sem saber o que dizer.

As emoções tomam conta e interferem nas nossas ações. O(a) jovem precisa estar preparado para 
manter o equilíbrio durante uma entrevista, pois expressar-se com clareza e objetividade é um 
diferencial em relação ao mercado. 

Portanto, deve-se exercitar a comunicação!

COMUNICAÇÃO
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Rubem Alves

Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. 
Todo mundo quer aprender a falar... Ninguém quer aprender a ouvir.

Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é 
complicado e sutil.
Diz Alberto Caeiro que... Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso 
que a cabeça esteja vazia.
Parafraseio o Alberto Caeiro: Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito.
É preciso também que haja silêncio dentro da alma.

Daí a dificuldade:
A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor...
Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer.
Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração...
E precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor.
Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e 
vaidade.
No fundo, somos os mais bonitos...

Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela 
revolução de 64.
Contou-me de sua experiência com os índios: Reunidos os participantes, ninguém fala.
Há um longo, longo silêncio. vejam a semelhança...
Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em 
silêncio...
Abrindo vazios de silêncio... Expulsando todas as ideias estranhas.
Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala.
Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio.
Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos...
Pensamentos que ele julgava essenciais.
São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou.

Se eu falar logo a seguir... São duas as possibilidades.
Primeira: Fiquei em silêncio só por delicadeza.
Na verdade, não ouvi o que você falou.

COMUNICAÇÃO
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7 Fonte: http://www.baraoemfoco.com.br/barao/cultura/noticias/escutatoria.htm Acesso em 16.04.2013
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Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua (tola) fala.
Falo como se você não tivesse falado.
Segunda: Ouvi o que você falou. Mas, isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo.
É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou.
Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma bofetada.

O longo silêncio quer dizer: Estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou.
E, assim vai a reunião.
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos.
E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia.
Eu comecei a ouvir.

Fernando Pessoa conhecia a experiência...
E, se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras... No lugar onde não há palavras.

A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa.
No fundo do mar - quem faz mergulho sabe - a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos.
Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia...
Que de tão linda nos faz chorar.

Para mim, Deus é isto: A beleza que se ouve no silêncio.
Daí a importância de saber ouvir os outros: A beleza mora lá também.
Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. 
 
Esse texto faz parte do livro de crônicas:
Rubem Alves. O amor que acende a lua.
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TEMA

OBJETIVO n Refletir sobre a importância da comunicação para as relações interpessoais.

A Comunicação Digital Como Extensão das Relações Interpessoais

TEMPO

20’

60’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Solicitar que os participantes formem um semicírculo com as cadeiras. Cada participante receberá uma etiqueta: maçã, 
manga, goiaba e melão. Colocar para o grupo que, quando disser “maçã”, todos que forem “maçã” deverão mudar de lugar; 
quando disser “melão”, todos que forem “melão” deverão mudar de lugar e assim sucessivamente; quando falar “salada 
mista” todos deverão mudar de lugar. Fazer três rodadas e, na quarta, dividir as equipes: maçã, manga, goiaba e melão.

DESENVOLVIMENTO 
As equipes: maçã, manga, goiaba e melão serão divididas para que realizem a leitura, discussão e apresentação dos 
textos: “Ferramentas de comunicação digital transformam as relações sociais” e “A comunicação digital aproxima ou 
afasta as pessoas?”. Duas equipes apresentam o texto 01 e 02 equipes apresentam o texto 02. Aqueles que não estão 
realizando apresentação no momento deverão prestar bastante atenção para que, possam realizar um pequeno relato 
das apresentações das outras equipes correlacionando com seu trabalho ou discordando dos pontos abordados. 

ENCERRAMENTO
Os grupos deverão efetuar uma apresentação de forma criativa. (5min para cada grupo). A ordem será definida por sorteio.

7
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Etiquetas com as palavras: maçã, manga, goiaba e melão;
n Caderno do Participante – Texto: “Ferramentas de comunicação digital transformam as relações sociais”;
n Lápis e/ou caneta e Papel.

ORIENTAÇÕES

n De forma bem objetiva fazer uma síntese do que foi apresentado pelos participantes;
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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COMUNICAÇÃO DIGITAL 
TrANSFOrMAM AS 
rELAÇÕES SOCIAIS 8

Por Ana Paula Machado

Blogs, Orkut, Facebook e outras tecnologias chamadas de sites de relacionamento fazem parte 
do dia-a-dia das pessoas nas escolas, nos lares e vêm influenciando a produção intelectual e, até, 
mudando os hábitos dos tradicionais meios de comunicação. 

Pesquisadores de todas as áreas dizem que estamos vivendo uma era histórica para a 
comunicação. Assim como aconteceu no século passado, transformações significativas marcam 
a produção e veiculação da informação. O século XX foi palco do nascimento da mídia eletrônica 
de massa, o cinema, o rádio e a televisão. Agora, vemos o desabrochar da mídia digital, que se 
popularizou em meados da última década e vem, desde este período, à procura de explorar todo 
o potencial dos meios que a digitalização faz surgir, como a televisão de alta definição, a telefonia 
móvel e seus serviços de texto e de imagem mas, principalmente, a Internet.

COMUNICAÇÃO
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8 Fonte: http://www.jornal.uem.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=333:ferramentas-de-comunica-digital-transformam-
as-relas-sociais&catid=57:jornal-69-agosto-de-2007&Itemid=2. Acesso: 03.12. 2012
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Nela estão imersas diversas possibilidades de se trocar ideias, conceitos, opiniões. Quem já 
não ouviu falar de blogs, Orkut, Facebook, Skype. Essas tecnologias, chamadas de sites de 
relacionamento, surgiram com o advento da Rede Mundial de Computadores e vêm mudando 
as formas das pessoas interagirem com os amigos, com a comunidade escolar e até com quem 
nunca viram na vida. E mais: influenciam o mundo do trabalho e da política.

A professora do Departamento de Informática (DIN), da UEM, apresenta dois aspectos 
importantes em relação à Internet. O primeiro é ligado ao que chama de mundo do trabalho. A 
professora aponta para o fato de que essa tecnologia facilita a comunicação e o desenvolvimento 
de projetos, já que as pessoas podem se comunicar diretamente sem estar no mesmo espaço 
físico. Isso economiza tempo e potencializa a troca de conhecimentos. Nestes termos é 
interessante. Mas, tem lá suas restrições no que diz respeito à influência da Internet na vida 
privada. Ela diz que, neste aspecto, a tecnologia tem criado alguns tipos de problema.

Tem gente que chega a casa, corre para o computador e fica horas ali, para contar novidades 
aos amigos. É uma espécie de vício. Não se sabe o que pode acontecer, como isso vai se refletir 
no aspecto emocional e social das pessoas, no futuro. Não podemos dizer, agora, se é correto 
ou não, mas tudo em excesso não é saudável, adverte. E tem outra questão: a transferência das 
relações diárias para o mundo digital pode reforçar aspectos de exclusão. Quem não tem acesso 
à rede fica fora, não entra nestas comunidades, acaba ficando distanciado do processo social, 
lembra a professora.

O professor Jorge villalobos, do Departamento de Geografia da UEM, destaca o retorno 
social que um blog pode oferecer. Ele garante que os blogs são um espaço fundamental. A 
responsabilidade e o dinamismo de pensar o cotidiano com liberdade e responsabilidade vêm 
resultando em questões muito marcante. 

Por meio das argumentações de villalobos, é possível perceber que as ferramentas de 
comunicação digital estão proporcionando o surgimento de um novo circuito de fluxo de 
ideias. Regras específicas de utilização, de reprodução dos produtos veiculados começam a ser 
determinadas a partir da aceitação social desta tecnologia, que é bastante clara. E os próprios 
meios de comunicação tradicionais estão tendo que mudar, revendo seu relacionamento 
com o leitor, abrindo-se à participação da comunidade, o que representa um ganho para 
a democratização do conhecimento na sociedade contemporânea. Pena que muitos vêm 
utilizando a Rede de forma negativa, na formação de comunidades racistas, de conteúdo 
pornográfico etc., como lembra Tania Tait. Porém, vale encerrar destacando a reflexão do 
professor Ozaí Silva: “Qualquer tecnologia é desenvolvida para servir ao Homem. A opção é dele 
se vai utilizá-la para o bem ou para o mal”.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 7
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A COMUNICAÇÃO 
DIGITAL 
APrOXIMA 
OU AFASTA 
AS PESSOAS? 9

aneXo

Por Vinicius Zimmer | 09/07/2008

A comunicação digital é uma nova forma de comunicação que quebra com a normalidade da 
comunicação social. Através da internet as pessoas conseguem se comunicar com outras a 
quilômetros de distancia instantaneamente. A informação entra em todas as camadas urbanas 
tornando-a muito mais acessível já que qualquer pessoa pode buscá-la.

Muitas vezes essa comunicação começa a surgir de surpresa na vida das pessoas e sem 
percebermos estamos cada vez mais “digitalizados” e dependentes dessa rede de comunicação 
que nos traz inúmeros benefícios. Por exemplo: Uma pessoa pode viver “virtualmente” situações 
que passaria na vida real e tirar como exemplo para sua vida. Pois, a internet é formada por 
pessoas de todos os tipos, como uma sociedade.

As pessoas encontram de tudo no mundo da comunicação digital: namorada, amigos, produtos, 
entre outras infinidades de coisas. Mas será que isso seria apenas uma ilusão do mundo virtual? 
Estudos garantem que a emoção que as pessoas sentem na frente de um computador pode 
ser comparada a emoções vividas na vida real. Então será que aqueles que são chamados de 
“viciados”, hoje, serão chamados de “normais” amanhã?

Os críticos dizem que as pessoas estão se tornando alienadas por uma ilusão e querem misturar 
o mundo virtual com o mundo real, quando isso deve ser separado. “A relação entre a vida real 
e a virtual fica desequilibrada quando o usuário passa a conviver mais online do que ao vivo. 
Algumas pessoas só ficam a vontade atrás das telas em sites ou jogos.” comenta a autora Tatiana 
Arruda em um de seus textos.

Então podemos dizer que existem pessoas a favor desse novo meio de comunicação e, porém 
variáveis, talvez seja um novo tipo de comportamento humano que esteja aparecendo: o 
comportamento digital, como fala o Professor de comunicação social Luiz Afonso: “Com o 
advento da tecnologia da informação, a disseminação dos microcomputadores e sua consequente 
integração via internet, estamos vendo uma mudança no comportamento humano”.

COMUNICAÇÃO
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9 Fonte: http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1022/a_comunicacao_digital_aproxima_ou_afasta_as_pessoas_. Acesso: 03.12.2012.
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TEMA

OBJETIVOS n Esclarecer como as redes sociais podem ser utilizadas como boa ferramenta de comunicação 
no mercado de trabalho;
n Indicar o risco que as redes sociais têm, quando utilizadas de forma incorreta.

O Mundo Corporativo e as Redes Sociais

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Iniciar a oficina retomando as discussões do dia anterior, provocando ideias a respeito da opinião dos jovens quanto às redes 
sociais: Quais devem ser os comportamentos adotados nesta ferramenta de comunicação? A postura deve mudar se o perfil é 
profissional? É legal colocar fotos com uniformes das empresas?

DESENVOLVIMENTO 
Logo após este momento, investigar com os jovens se as empresas tem o direito de demitir um funcionário por justa 
causa por este colocar fotos do momento de trabalho nas redes sociais. Imediatamente, solicitar a leitura da reportagem 
“Enfermeira é demitida depois de publicar fotos do trabalho na internet”, de Glória Vanique e realiza-se uma leitura 
coletiva. Após a leitura, separar a turma em contra e a favor a demissão da enfermeira, para que seja iniciado um debate 
sobre o tema.

ENCERRAMENTO
Solicitar que pesquisem para a próxima oficina, elementos que consideram adequados e inadequados, nas Redes sociais das 
quais participam.

8
comunicação

MATERIAL NECESSÁRIO

n Caderno do Participante: Reportagem “Enfermeira é demitida depois de publicar fotos do trabalho na internet”.

ORIENTAÇÕES

n Elaborar perguntas que deverão ser realizadas durante a visita técnica;
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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aneXo
rEPOrTAGEM PArA 
TrABALHAr COM OS 
JOVENS DUrANTE A 
VIVÊNCIA DO DEBATE 10

ENFERMEIRA É DEMITIDA DEPOIS DE PUBLICAR FOTOS DO TRABALHO NA INTERNET

Glória Vanique, Atualizado em 13/06/2012 14h19

A decisão da Justiça chamou a atenção para os perigos de divulgar informações ou publicar fotos na 
internet, principalmente informações do trabalho. Uma enfermeira de Pernambuco foi demitida por justa 
causa depois de publicar fotos dela e da equipe em uma rede social. As fotos e os comentários sugeriam 
que a equipe estava brincando em vez de trabalhar.

As fotos da equipe de enfermagem da unidade de tratamento intensivo de um hospital particular de 
Pernambuco foram parar na internet. “Foi um domingo de plantão, estava tranquilo. Lembrei que tinha 
uma máquina na bolsa e eu e uma enfermeira decidimos bater uma foto, só para postar para os amigos”, 
conta Klaudia Elizabeth da Silva Pottes.

A direção do hospital não gostou e Klaudia Elizabeth foi demitida por justa causa. A enfermeira recorreu à 
Justiça e o caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a demissão. O TST entendeu que 
“a conduta da enfermeira foi grave ao ponto de justificar a sua dispensa”.

“Ela alegou que eu usei a logomarca da empresa, porque estavam todos com as batas, com o logotipo da 
empresa. Fiquei surpresa, achei que não poderia tomar essa proporção, achei que seria só uma brincadeira 
que a gente faz nessas redes sociais”, diz. Brincadeiras na internet são comuns e os chefes não são os únicos 
citados nos comentários. O que não faltam são reclamações da empresa também.

você não pode falar tudo o que quer sobre o seu trabalho na rede social. Mesmo que seja na sua página 
pessoal. Às vezes, o que você publica sai do seu controle, porque outros amigos acabam fazendo 
comentários maldosos e o seu nome está como responsável por aquela publicação.

“Como é uma novidade e a gente acaba se expondo demais, muitas vezes ultrapassamos o limite legal e 
colocamos situações totalmente indevidas”, alerta o advogado Leandro Bissoli. Por isso, se quiser evitar 
problemas trabalhistas e até demissões, evite comentários sobre o trabalho, sobre seus projetos especiais e 
sobre sua rotina; não defenda ou acuse seu chefe ou a empresa em uma discussão na internet e evite publicar 
fotos em que você ou seus colegas estejam em um ambiente de trabalho ou com o uniforme da empresa.

COMUNICAÇÃO
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10 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/06/enfermeira-e-demitida-depois-de-publicar-fotos-do-trabalho-na-internet.html 
Acessado: 03 de dezembro de 2012.
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TEMA

OBJETIVO n Continuar a discussão com o grupo sobre o que se posta nas Redes e como isso impacta nos 
perfis – pessoais e profissionais – de cada um.

Redes Sociais – O Que é Adequado e o Que Não É

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Retomar a solicitação feita na última oficina: que elementos vocês identificaram como adequados e inadequados nas redes 
das quais participam?
Convidar os jovens a preencher (individualmente) o questionário: “Eu e as Redes Sociais” e depois, em trios, eles 
compartilham suas respostas com os colegas, defendendo por que colocaram sim, em algumas das questões.

DESENVOLVIMENTO 
Leitura coletiva do Texto “Perfil nas Redes Sociais Influencia Avaliação Profissional”

Fazer uma reflexão sobre o que é apropriado ou não postar, a partir do teste preenchido no início da oficina.
Em seguida, distribuir a segunda folha do questionário e ir lendo e refletindo, coletivamente, acerca dos comentários do autor.

ENCERRAMENTO
Em círculo, os jovens refletem: que aprendizado o dia de hoje me trouxe?

9
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante - Texto: “Perfil nas Redes Sociais Influencia Avaliação Profissional”;
n Teste: Eu e as Redes Sociais.

ORIENTAÇÃO

n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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aneXo
PErFIL NAS rEDES SOCIAIS 
INFLUENCIA AVALIAÇÃO 
PrOFISSIONAL 11

Sem autor mencionado

As redes sociais podem ser um atalho para uma vaga no mercado de trabalho, mas é preciso cuidado com 
o que se publica.

Todo mundo sabe que as redes sociais são populares. Elas reúnem amigos, colegas de trabalho e contatos 
profissionais. O que a maioria das pessoas não se dá conta é que o modo como se comporta nas redes 
sociais pode aumentar as chances de conseguir uma contratação no mundo lá fora. Dependendo do que 
se expõe nas redes, pode também se prejudicar profissionalmente.

Uma pesquisa feita por uma das maiores consultorias de recrutamento de pessoal do mundo, com 210 
executivos brasileiros, mostrou que 83% deles acreditam que o perfil dos candidatos nas redes sociais 
influencia na hora de fazer uma avaliação do profissional. Ao todo, 44% dos entrevistados disseram que 
um perfil negativo pode ser suficiente para desclassificar um candidato em fase de seleção. Apenas 39% 
dos executivos disseram que conversariam com um pretendente ao cargo, mesmo se ele tiver um perfil 
considerado ruim na internet.

Jacqueline Resch é diretora uma empresa de recursos humanos para recrutamento de executivos. Ela diz 
que os perfis da rede já fazem parte das informações que as empresas buscam sobre qualquer candidato 
a emprego. Mas, o que é realmente ruim de expor nas redes sociais e o que ajuda quem está em busca de 
uma oportunidade de trabalho?

“Eu diria que não é adequado você estar totalmente informal, em traje de praia, em um site que é 
profissional, ou ser veemente em ideias que o bom senso talvez não aprove, como pessoas que participam 
de comunidades meio estranhas. É bom aproveitar tanto para aumentar rede de contatos, como para 
estabelecer conexões com quem você pode fazer negócios. você pode ter muitos ganhos utilizando redes 
profissionais, mas também tem de tomar cuidado para aquilo não virar inimigo”, orienta Jacqueline Resch.

O perfil de Flávia em uma rede social foi determinante para o recrutador de pessoal Alex Mendonça 
na hora de contratá-la. “Quando eu procurei a rede social e encontrei a Flávia em um ambiente mais 
descontraído, vi que era a pessoa ideal para trabalhar com a gente”, disse.

O advogado Luíz Felizardo Barroso, que é dono uma empresa, já teve de demitir uma funcionária depois de 
uma experiência negativa descoberta nas redes sociais.

COMUNICAÇÃO
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11 Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/09/perfil-nas-redes-sociais-influencia-avaliacao-profissional-diz-pesquisa.html 
Acessado: 03.12.2012
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aneXo
PErFIL NAS rEDES SOCIAIS 
INFLUENCIA AVALIAÇÃO PrOFISSIONAL

“Ela ficava dormindo dentro posto trabalho. Não sabíamos o que ela fazia e verificamos um vídeo 
dela dançando. Ela é dançarina de funk. Então, passava a noite dançando e vinha dormir no 
emprego. Então, a mídia social foi boa para nós, mas para ela decididamente não foi”, contou o 
advogado Luíz Felizardo Barroso.

Veja dicas para usar as redes sociais a seu favor no mercado de trabalho

10 DICAS PARA USAR AS REDES SOCIAIS NO TRABALHO
USE AS REDES COMO ALIADAS

1- Coloque informações relevantes sobre sua formação e experiência que ajudem potenciais 
empregadores a identificar seus conhecimentos e habilidades.
2 - Use as redes sociais para aumentar os contatos profissionais, faça ‘networlting”.
3 - Participe de grupos profissionais com os quais possa trocar informações sobre sua área 
profissional ou carreira.
4 - Em redes sociais voltadas para a carreira, é importante manter o perfil atualizado e com palavras-
chaves relacionas á area de atuação.
5 - Use as ferramentas disponíveis para configurar sua privacidade. Convide ou aceite nas
redes pessoas que conhece ou com as quais deseja compartilhar seus conteúdos.

EVITE ARMADILHAS

1 - Não confunda redes sociais e redes profissionais. Use redes distintas para fins
especificos. Por isso, pense bem se quer aceitar contatos profissionais em sua rede
pessoal.
2 - Procure conhecer o código de conduta de sua empresa e se já há regras existentes
sobre o uso de redes sociais. Há empresas que entendem que, uma vez que você é
funcionário, deve representá-la adequadamente e sempre, em qualquer contexto.
3 - Avalie qual impacto o conteúdo veiculado ou a forma de transmití-lo pode ter na sua imagem 
profissional.
4 - Certilique-se de que está usando o idioma de forma correta. Usar mal o português ou 
recomendar um conhecido em inglês e cometer erros gramaticais conta pontos contra você.
5 - Os grupos ou comunidades das quais participa falam sobre suas preferências e valores e estão 
sujeitos a interpretações e conclusões que podem ser equivocadas. Portanto, escolha com critério.

COMUNICAÇÃO
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QUESTIONárIO: 
VOCÊ E AS rEDES SOCIAIS

PERGUNTAS CURTE NÃO CURTE

1 Você põe no mural, fotos suas de biquíni ou de sunga?

2 Você posta fotos suas em festas que frequenta?

3 Você mantém fotos de ex- namorados(as)  em seu mural?

4 Você publica fotos de irmãos, sobrinhos, filhos ou outras crianças da família na internet.  

5 Você marca pessoas nas fotos sem antes pedir autorização?

6 Você publica fotos de quem ainda não conhece, ainda que sem rosto?

7 Você atualiza seu status de relacionamentos?

8 Você envia recados públicos de amor?

9 Você usa a rede para brigar ou soltar indiretas?

10 Você manda solicitações de jogos e testes para seus amigos?

11 Você põe uma mensagem de luto no mural de uma pessoa que acaba de morrer?

12 Você entra na conversa pública de seus amigos sem ter sido convidado?

13 Você adiciona amigos a grupos de discussão sem antes perguntar se eles querem participar?

14 Você aceita como amigos pessoas que com quem não tem intimidade? 

15 Você expõe opiniões políticas e ideológicas nas redes sociais?

16 Você participa de grupos polêmicos ou preconceituosos na internet?

17 Você expõe seus problemas emocionais nas redes sociais?

18 Você divulga mensagens religiosas?

19 Você costuma mostrar o tempo todo como sua vida é legal 
e como são bacanas as coisas que você faz?

20 Você  se queixa de empresas e serviços nas redes sociais, usando-os como uma espécie de Procon?

21 Você compartilha imagens e vídeos engraçadinhos que todo mundo está enviando?

22 Você informa sua rotina nas redes sociais?

23 Você informa o endereço de sua casa ou onde você está?

COMUNICAÇÃO
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QUESTIONárIO: 
VOCÊ E AS rEDES SOCIAIS

VOCÊ E AS REDES SOCIAIS COMENTÁRIOS

1
Você põe no mural, fotos suas de biquíni de sunga

Escolha direito. Pense que as imagens que você postar pode aparecer na tela de 
várias pessoas

2
Você posta fotos suas em festas que frequente

Muitas vezes, as aparências enganam. Cuidado com fotos em ambientes 
descontraídos que podem ser exploradas em outros contextos.

3 Você mantém fotos de 
ex- namorados(as)  em seu mural?

Melhor não, não é ?A (o) ex pode não gostar e a (o) atual pode ficar chateada (o) 
e você vai ganhar fama de pobre coitado(a).   

4 Você publica fotos de irmãos, sobrinhos, filhos ou 
outras crianças da família na internet?

Lembre-se que crianças tem direito a privacidade. Elas podem reclamar no futuro. 
E há pedófilos.

5 Você marca pessoas nas fotos 
sem antes pedir autorização?

Tremenda invasão de privacidade. As pessoas tem o direito de escolher fotos em 
que serão vistas.

6 Você publica fotos de quem ainda 
não conhece, ainda que sem rosto?

Parece inofensivo, mas as pessoas podem ser reconhecidas e ridicularizadas. 
E se fosse você?

7
Você atualiza seu status de relacionamentos?

Quando começa, é bonitinho; quando termina, dói. Se for inevitável divulgar 
combine com a outra parte.   

8
Você envia recados públicos de amor?

Você acha fofo, mas, para quem olha de fora, pode parecer ridículo. Lembre que 
existem as mensagens fechadas.

9
Você usa a rede para brigar ou soltar indiretas?

É deselegante. Melhor acertar as contas em mensagens privadas. Esse tipo de 
barraco queima seu filme.

10 Você manda solicitações 
de jogos e testes para seus amigos?

Uma das coisas mais chatas da internet é receber esse tipo de “solicitação”. Não 
chateie quem não joga.

11 Você põe uma mensagem de luto 
no mural de uma pessoa que acaba de morrer?

Há certa morbidez nisso. Existem outras formas de manifestar seu pesar. Escreva 
em seu próprio mural por exemplo.

12 Você entra na conversa pública 
de seus amigos sem ter sido convidado?

Depende da proximidade dos amigos e do teor  da conversa. Nada mais chato que 
estranhos agindo como íntimos.

13 Você adiciona amigos a grupos de discussão sem 
antes perguntar se eles querem participar?   

Não faça isso. Quando dezenas  de e-mails não solicitados começam a chegar , 
você passa a ser detestado.

COMUNICAÇÃO
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QUESTIONárIO: 
VOCÊ E AS rEDES SOCIAIS

VOCÊ E AS REDES SOCIAIS COMENTÁRIOS

14 Você aceita como amigos pessoas 
com quem não tem intimidade?

Você tem direito de escolher  quem vai ler suas atualizações. Ponha o colega num 
grupo de acesso restrito.

15 Você expõe opiniões políticas 
e ideológicas nas redes sociais?

A internet é “o” veículo de debates, mas o que você publica fica gravado – e pode 
ser usado contra você.

16 Você participa de grupos polêmicos ou 
preconceituosos na internet?

Se a internet fosse um bairro, você estaria no quarteirão barra pesada. Pense se 
quer ficar nessa companhia.

17 Você expõe seus problemas 
emocionais nas redes sociais?

Cuidado, isso pode passar uma imagem pública de instabilidade. Melhor falar em 
particular com os amigos.

18 Você divulga mensagens religiosas?
Quem não compartilha sua fé pode se sentir incomodado. Melhor dialogar com 
outras pessoas religiosas.

19 Você costuma mostrar o tempo todo como sua vida é 
legal e como são bacanas as coisas que você faz?

Em vez de atrair pessoas que deve ser seu objetivo, isso faz com que você pareça 
bobo, e elas se afastam.

20 Você se queixa de empresas e serviços nas redes 
sociais, usando-os como uma espécie de Procon?

Às vezes isso funciona, mas cuidado para não virar aquela pessoa que só reclama 
na internet, e ninguém liga.

21 Você compartilha imagens e vídeos 
engraçadinhos que todo mundo está enviando?

A questão aqui é quantidade. Um vídeo fofo será apreciado. Dez vídeos fazem de 
você uma pessoa sem noção.

22 Você informa sua rotina nas redes sociais?
Quem não deve satisfação a ninguém quer mesmo um monte de gente seguindo 
os seus passos?

23 Você informa o endereço 
da sua casa ou de onde você está?

Melhor não fazer isso. Você já viu aqueles filmes de terror em que o psicopata fica 
rondando a casa da vítima?

COMUNICAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Contribuir para o intercâmbio cultural e comunicativo;
n Proporcionar outras vivências, em outros contextos, aos jovens;
n Estabelecer canais de comunicação entre os jovens e profissionais que, direta ou 
indiretamente, trabalham com Comunicação.

A Cultura Comunica: Visita, Descoberta e Diálogo

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Os jovens deverão se encontrar no núcleo para, depois, serem encaminhados aos locais de visita. Inicialmente, eles darão o 
grito de guerra do Com.Domínio Digital e, depois, os educandos são encaminhados as visitas aos locais. Estes poderão ser 
rádios, grupos de teatro, música, poesias... museus, TV, locais de produção de comunicação, etc.  

DESENVOLVIMENTO 
Durante esta visita, os jovens deverão anotar tudo que observarem e também realizar perguntas voltadas para a 
temática. Orientar os jovens a prestarem atenção aos detalhes e dicas que serão oferecidos durante a ação.

ENCERRAMENTO
Os jovens são orientados a fazerem um relatório da visita, tão logo saiam da visita. Acompanhar todos os grupos na atividade 
e também orienta, posteriormente, na construção do relatório.
Perguntar: O que esta visita e os elementos observados tem a ver com o Mundo do Trabalho?

10
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Perguntas elaboradas, pelos jovens, no dia anterior;
n Caneta e/ou lápis;
n Papel.

ORIENTAÇÕES

n Relatório simplificado sobre a visita de campo;
n Trazer uma palavra desconhecida e o significado dela;
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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TEMA

OBJETIVOS n Possibilitar a identificação de barreiras no processo de Comunicação.
n Ampliar o vocabulário dos jovens, para que sejam evitadas falhas durante entrevistas de 
emprego.

O Vocabulário nas Variadas Formas de Comunicação

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para atividade.
Falar uma palavra e irá jogar a bola. Quem pegar precisa dar continuidade, falando uma palavra com a primeira sílaba falada. Por 
exemplo, se for dito, jogando a bola para outra pessoa, BALA; quem pegar a bola deverá dizer uma palavra que se inicia com BA. 
Ninguém pode ficar segurando a bola para pensar; se a bola cair, a vivência deverá ser reiniciada e quem errar sairá da roda.

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar 2 jovens para uma leitura interpretada do texto “O Vendedor de Palavras”
Em seguida, formar 6 equipes para leitura e discussão do Texto: “O vocabulário na Comunicação”.
Cada equipe compartilha três ideias centrais do texto, correlacionando com o diálogo apresentado.

ENCERRAMENTO
Cada jovem lembra uma palavra ou frase; ou concordância incorreta (vícios de linguagem) que ele utiliza – ou alguém que 
conhece -  e fala como deverá falar (ou como deve ser falado) de hoje em diante.

11
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Bola;
n Caderno do Participante – Textos: “O Vendedor de Palavras” e “O vocabulário na Comunicação”;
n Palavras e significados.

ORIENTAÇÕES

n Pesquisar sobre vocabulário e o diferencial que um amplo vocabulário pode fazer em uma vida pessoal e profissional;
n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 159

aneXo
O VENDEDOr 
DE PALAVrAS 12

Fábio Reynol

Ouviu dizer que o Brasil sofria de uma grave falta de palavras. Em um programa de Tv, viu uma escritora 
lamentando que não se liam livros nesta terra, por isso as palavras estavam em falta na praça. O mal tinha 
até nome de batismo, como qualquer doença grande, “indigência lexical”.

Comerciante de tino que era, não perdeu tempo em ter uma ideia fantástica. Pegou dicionário, mesa e 
cartolina e saiu ao mercado a cavar espaço entre os camelôs.

Entre uma banca de relógios e outra de lingerie instalou a sua: mesa, o dicionário e a cartolina na qual se lia: 
“Histriônico - apenas R$ 0,50” .

Demorou quase quatro horas para que o primeiro de mais de cinquenta curiosos parasse e perguntasse. 

- O que o senhor está vendendo? 
- Palavras, meu senhor. A promoção do dia é “histriônico” a cinquenta centavos, como diz a placa. 
- O senhor não pode vender palavras. Elas não são suas. Palavras são de todos. 
- O senhor sabe o significado de “histriônico”? 
- Não. 
- Então o senhor não a tem. Não vendo algo que as pessoas já tem ou coisas de que elas não precisem. 
- Mas eu posso pegar essa palavra de graça no dicionário. 
- O senhor tem dicionário em casa? 
- Não. Mas eu poderia muito bem ir à biblioteca pública e consultar um. 
- O senhor estava indo à biblioteca? 
- Não. Na verdade, eu estou a caminho do supermercado. 
- Então veio ao lugar certo. O senhor, que está para comprar o feijão e a alface, pode muito bem levar para 
casa uma palavra por apenas cinquenta centavos de real! 
- Eu não vou usar essa palavra. vou pagar para depois esquecê-la?
 - Se o senhor não comer a alface ela acaba apodrecendo na geladeira e terá de jogá-la fora e o feijão 
caruncha.
- O que pretende com isto? vai ficar rico vendendo palavras? 
- O senhor conhece Nélida Piñon?
- Não. 
- É uma escritora. Esta manhã, ela disse na televisão que o país sofre com a falta de palavras, pois os livros 
são muito pouco lidos por aqui. 
- E por que o senhor não vende livros? 
- Justamente por isso. As pessoas não compram as palavras no atacado, portanto eu as vendo no varejo. 
- E o que as pessoas vão fazer com as palavras? Palavras são palavras, não enchem a barriga. 
- A escritora também disse que cada palavra corresponde a um pensamento. 

COMUNICAÇÃO
OFICINA 11

12 Fonte: http://diariodatribo.blogspot.com.br/2006/09/o-vendedor-de-palavras.html Acesso em 12.04.2013
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O VENDEDOr DE PALAVrAS

Se temos poucas palavras, pensamos pouco. Se eu vender uma palavra por dia, trabalhando duzentos dias 
por ano, serão duzentos novos pensamentos cem por cento brasileiros. Isso sem contar os que furtam o 
meu produto. 

São como trombadinhas que saem correndo com os relógios do meu colega aqui do lado. Olhe aquela 
senhora com o carrinho de feira dobrando a esquina. Com aquela carinha de dona-de-casa, ela nunca me 
enganou.  Passou por aqui sorrateira. Olhou minha placa e deu um sorrisinho maroto se mordendo de 
curiosidade. Mas nem parou para perguntar. Eu tenho certeza de que ela tem um dicionário em casa. Assim 
que chegar lá, vai abri-lo e me roubar a carga. 

Suponho que para cada pessoas que se dispõe a comprar uma palavra, pelo menos cinco a roubarão. Então 
eu provocarei mil pensamentos novos em um ano de trabalho.

 - O senhor não acha muita pretensão? Pegar um... 
- Jactância. 
- Pegar um livro velho... 
- Alfarrábio. 
- O senhor me interrompe! 
- Profaço. 
- Está me enrolando, não é?
- Tergiversando. 
- Quanta lengalenga... 
- Ambages. 
- Ambages? 
- Pode ser também “evasivas”. 
- Eu sou mesmo um banana para dar trela para gente como você! 
- Pusilânime. 
- O senhor é engraçadinho, não? 
- Finalmente chegamos: histriônico! 
- Adeus. 
- Ei! vai embora sem pagar? 
- Tome seus cinquenta centavos. 
- São três reais e cinquenta. 
- Como é? 
- Pelas minhas contas, são oito palavras novas que eu acabei de entregar para o senhor. Só “histriônico” 
estava na promoção, mas como o senhor se mostrou interessado, faço todas pelo mesmo preço. 
- Mas oito palavras seriam quatro reais, certo? 
- É que quem leva ambages ganha uma evasiva, entende? 
- Tem troco para cinco?

COMUNICAÇÃO
OFICINA 11
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TEXTO DE SUPOrTE PArA O EDUCADOr

aneXo

O VOCABULárIO 
NA COMUNICAÇÃO 13

A história tem demonstrado a importância que o vocabulário tem nos atos de comunicação. O 
não conhecimento do significado das palavras pode impedir que as pessoas se comuniquem. E é 
evidente que se comunicar não é fazer uso de palavras difíceis que poucos conhecem. A clareza 
é muito importante. Devemos escrever de maneira que os outros possam entender. Para que isso 
aconteça, o domínio do vocabulário é fundamental.

A linguagem verbal é aquela cujos signos são palavras. Quando escrevemos, nossas ideias são 
expressas através das palavras, mas ter um bom vocabulário não significa necessariamente ter 
um domínio da língua. Esta também é formada não só por palavras, mas também por relações 
existentes entre elas, que nos permitem construir frases possuidoras de sentido. Pessoas 
que se dedicam à prática de palavras cruzadas podem possuir um vocabulário extenso; não 
são necessariamente grandes escritores. O que podemos afirmar com segurança é que bom 
vocabulário e bom domínio da gramática são fundamentais para uma competente produção 
de textos.

COMO ENRIQUECER O VOCABULÁRIO 
Embora a consulta ao dicionário possa ser útil para compreendermos o significado de uma palavra, 
por si só não basta para a ampliação de nosso vocabulário. A leitura e a redação são as formas mais 
eficazes para enriquecer o glossário. E é através do uso que o vocabulário se amplia. 

COMUNICAÇÃO
OFICINA 11

13 Fonte: Lóide Magalhães
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O VOCABULárIO NA COMUNICAÇÃO

Conhecer os elementos mórficos e os processos de formação de palavras também pode ser útil 
para enriquecer o vocabulário. Lembre-se de que existem famílias etimológicas (palavras que 
possuem um mesmo radical), de modo que pelos radicais e afixos podemos saber o significado de 
uma palavra sem recorrer ao dicionário.

Um bom vocabulário deverá ser isento do excesso de termos pobres e vulgares, como palavrões 
e gírias. Por outro lado, não se recomenda um vocabulário repleto de palavras difíceis e quase 
sempre incompreensíveis.

Evite também palavras específicas da sua profissão (linguagem técnica) diante de pessoas não 
familiarizadas com esse tipo de palavreado. Assim, você estará desenvolvendo um vocabulário 
simples, objetivo e suficiente para identificar todas as suas ideias e pensamentos.

CUIDE DA GRAMÁTICA
Um erro gramatical, dependendo da sua gravidade, poderá atrapalhar a apresentação e até 
destruir sua imagem. Toda a gramática precisa ser correta para o momento e, de preferência, faça 
uma revisão de concordância e conjugação de verbos. Aumente suas leituras de livros e observe 
atentamente a construção das frases. A leitura é uma das melhores fontes de aprendizado.

TENHA POSTURA CORRETA 
Fique sempre bem posicionado. Ao falar procure não colocar as mãos nos bolsos, nas costas, cruzar 
os braços, nem se debruce sobre a mesa, cadeira ou tribuna. Deixe os braços naturalmente ao longo 
do corpo ou acima da linha da cintura e gesticule com moderação. 

O excesso de gesticulação é mais prejudicial que a falta. Não relaxe a postura do tronco com os 
ombros caídos. Poderá passar uma imagem negligente, de insegurança ou de excesso de humildade.

Ao falar, olhe para todas as pessoas para ter certeza de que estão ouvindo e prestando atenção 
nas suas palavras. Principalmente ao ler, este cuidado tem de ser redobrado, pois existe sempre a 
tendência de olhar o tempo todo o texto, esquecendo a presença do ouvinte.

FALE COM EMOÇÃO
Fale com entusiasmo sobre com a sua mensagem, demonstre emoção e interesse nas suas palavras e 
ações. Assim, terá autoridade para interessar os ouvintes, que se contagiarão com as suas emoções.
 

COMUNICAÇÃO
OFICINA 11
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DICAS PARA SE COMUNICAR MELHOR
SEJA VOCÊ MESMO
Essa é a primeira e melhor “dica” de como falar melhor: a naturalidade acima de tudo. Nenhuma 
técnica poderá ser mais importante do que a sua naturalidade. Aprenda, aperfeiçoe e progrida, mas 
ao falar seja sempre natural.

SEJA OBJETIVO 
Transmita uma mensagem de forma clara e precisa, sem perder a essência e a qualidade.

PRONUNCIE BEM AS PALAVRAS
Pronuncie completamente todas as palavras. Principalmente não omita a pronúncia dos “s” 
e “r” e dos “i” intermediários. Por exemplo: fale primeiro, janeiro, terceiro, precisar, expansão; 
evite: “janero”, “tercero”, “precisá”, “trazê”, “levamo”, “ispansão”. Pronunciando todos os sons 
completamente, a mensagem será compreendida pelos ouvintes com mais clareza e haverá 
valorização da imagem de quem fala. Faça exercícios para melhorar a dicção, lendo qualquer texto 
com o dedo ou lápis entre dentes e procurando falar da forma mais clara possível.

FALE COM INTENSIDADE APROPRIADA
Se falar muito baixo, as pessoas que estiverem distantes não entenderão suas palavras e deixarão 
de prestar atenção. Também não fale muito alto, porque, além de cansar rapidamente, poderá 
irritar os ouvintes. Fale na altura adequada para cada ambiente. Nunca deixe, entretanto, de falar 
com entusiasmo. Se não demonstrar interesse por aquilo que transmite não conseguirá também 
interessar sua plateia.

FALE COM BOA VELOCIDADE
Não fale rápido demais. Se a sua dicção for deficiente será ainda mais grave, já que dificilmente 
alguém conseguirá entendê-lo. A etiqueta é a arte das boas maneiras e dos bons costumes. 
Compreende um conjunto de regras, estilos e hábitos que são aplicados à vida cotidiana, 
tanto no meio profissional como também no ambiente doméstico. Ela nada mais é do que um 
conjunto harmônico de atitudes, estreitamente ligada com a parte interior da pessoa. As regras 
das boas maneiras estão sempre se modificando, e de tempos em tempos nos descobrimos 
cheios de perguntas.

COMUNICAÇÃO
OFICINA 11
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TEMA

OBJETIVOS n Levar os jovens a perceber o outro no processo de comunicação.
n Desenvolver a produção textual e concatenação de ideias na escrita e, 
consequentemente, na fala.

Percepção do Outro e Comunicação Escrita

TEMPO

20’

70’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
TEMAS DIVERSOS – UMA OPINIÃO 
Distribuir aleatoriamente, 25 tarjetas com um Tema e dar 5 minutos para que eles pensem em como apresentar esse tema para o 
grupo, na forma de opinião. Cada participante terá um minuto para emitir sua opinião, não podendo ultrapassar esse tempo.

Sugestão de Temas: a globalização, o mundo da Informática, Google, Twitter, preservação da Amazônia, preservação dos 
rios; o que está na moda; a verdadeira amizade; Facebook; Um bom Trabalho; Família significa; Um Irmão; Meu primeiro 
Emprego; a Música no coração; minha cidade; 3 sonhos; do que mais gosto de lembrar; ser cidadão; crianças e adolescentes; 
Rotinas em uma Empresa; Cultura corporativa; “Deus Ajuda a Quem Cedo Madruga”; A Evolução do Trabalho; o Mar; Um livro; 
Escravidão à Tecnologia.

DESENVOLVIMENTO 
Logo depois das apresentações, através de sorteio, cada jovem recebe o nome de um dos colegas. Os jovens devem 
escrever o perfil da pessoa cujo nome recebeu, sem que haja entrevista. (Perfil: características, 01 música, 01 frase, 
01 hobby, 01 filme) Isto porque é necessário que seja observado como o “meu eu” é percebido no processo.  Neste 
momento, chamar atenção para a escrita de forma culta. Tempo. Após o preenchimento, cada jovem apresenta sua 
produção para turma, sem falar o nome do colega. A turma deverá adivinhar de quem se trata.

ENCERRAMENTO
Os jovens devem apresentar um o perfil dos colegas.
Em círculo, avaliação do exercício.

12
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Papel;
n Caneta e/ou lápis.
n Tarjetas com temas (exercício alternativo).

ORIENTAÇÃO

n Reservar 15 minutos para acompanhamento do Produto.
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TEMA

OBJETIVO n Estimular o planejamento, a organização prévia e o compartilhamento de funções e 
responsabilidades na organização do Produto.

Planejamento da Apresentação do Produto de Comunicação

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Iniciar a oficina com uma música de relaxamento para que os jovens, logo após, iniciem as atividades. Perguntar: Que 
palavra, ou movimento, ou expressão, cada um traz para o dia de hoje?

DESENVOLVIMENTO 
Jovens planejando a apresentação do produto de comunicação: em equipes, os jovens organizam em detalhe como farão 
a apresentação, anotando o que falta e providenciando o que necessitarão.
Apresentação de estratégias para o educador.

ENCERRAMENTO
Durante toda a oficina, os jovens realizarão o planejamento da apresentação do produto.

13
comunicação

MATERIAL NECESSÁRIO

n Slides prontos para que seja realizada correção antes do dia da apresentação do produto.
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TEMA

OBJETIVOS n Incentivar a incorporação de novas palavras, termos e expressões que possam contribuir para 
a comunicação dos jovens no mundo do trabalho.
n Fortalecer as diversas formas de comunicação.

Apresentação do Produto 

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
O educador deve ficar de observador, deixando a condução das apresentações com os jovens organizadores.

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação do produto.

ENCERRAMENTO
Avaliação dos resultados, pelo grupo e pelos participantes externos, outros jovens, coordenadores, etc.
Lembrar que os educandos precisam trazer os relatórios na oficina seguinte.

14
comunicação

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Data-show
n Materiais solicitados previamente pelos jovens.

ORIENTAÇÃO

n Solicitar o relatório de todo o processo de realização do produto e também das apresentações das oficinas.

TrABALHO
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COM.DOMÍNIO DIGITAL

DPS
TEMA

TRABALHO

OFICINAS

1 - Introdução ao Tema + tempestade de ideias e conceitos sobre Trabalho + Discussão e 
Planejamento do início da Vivência Prática +História do Trabalho
2 - O Novo Mundo do Trabalho / Dados sobre (des)emprego Juvenil
3 - Filme: Patch Adams: O Amor é Contagioso
EU ME GARANTO NA SELEÇÃO!
4 - Explicações sobre as próximas 2 semanas – a oportunidade de começar agora!
 Minha Mandala Profissional +  Eu em Trinta Segundos
5 - Elementos Presentes em todas as Entrevistas de Trabalho
6 - Redação – por que e para quê
7 - Currículo e informações postadas nas Redes Sociais
8 - Dinâmicas nos Processos Seletivos
9 - Simulação I
10 - Simulação II
11 - Intraempreendedorismo
12 - Identidade Profissional – Quem me inspira?
13 - Retorno dos jovens sobre a Vivência Prática
14 - As Profissões do Futuro Mundo do Trabalho
15 - Apresentação do Produto + Avaliação do Tema

reLaÇÃo daS oFIcInaS 
de TraBaLHo
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TEMA

OBJETIVO n Discutir o papel do trabalho no projeto de vida de cada um e do grupo.

História da Origem do Trabalho 

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar ao grupo: o que vocês entendem por trabalho? Anotar principais ideias no quadro;
Explicar o novo tema e como ele impacta na vida de cada um;
Provocá-los a expressar como se sentem, frente à possibilidade de iniciar um trabalho, concretamente;
Explicar como se dará esse tema – vivência prática + produto (CRT) + atividades vivenciais relacionadas a processos 
seletivos.

DESENVOLVIMENTO 
Convidar a turma para ler o texto: Visão Histórica do Trabalho em 8 equipes e anotar as ideias principais apresentadas;

Solicitar que as equipes apresentem suas produções. Buscar, ao final de cada apresentação, provocar o grupo para opinar 
sobre o que foi trazido e complementar informações;

Em seguida, pedir que cada equipe monte uma colagem de imagens relacionadas aos pontos ressaltados por seus 
integrantes. Montar um Mural ao Final.

ENCERRAMENTO
Pedir que o grupo reflita sobre as informações trazidas pelo texto e as expectativas de entrada deles no mundo profissional. 
As discussões serão retomadas na próxima oficina.

1
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Texto;
n Folhas para anotações;
n Cartolina;
n Revistas, tesouras, cola, canetas coloridas.
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PENSANDO UM POUCO SOBrE ESSE PrOVOCANTE TEMA: 

NOSSO PErCUrSO 
PrOFISSIONAL
Neste ano, em que já concluímos ou nos aproximamos da conclusão do Ensino Médio, novas e 
desafiadoras questões permeiam nosso cotidiano e nossa formação escolar. Entre elas, nos deparamos 
com a questão da continuidade dos estudos e a entrada no mundo produtivo.

A opção por uma formação complementar para a Entrada no Mundo do Trabalho, já indica, em muitos 
jovens, o cuidado com a inclusão desta dimensão – a profissional – em seu projeto de vida.

Afinal, quando pensamos neste SER que nos constitui, sabemos que somos integrados por dimensões 
corporais, mentais, emocionais, espirituais, mas também por dimensões sociais e históricas, pois estamos 
inscritos em uma sociedade, um modo de vida, em um determinado tempo histórico.

Essa dimensão histórico-social nos leva ao encontro de nossos projetos para nossa trajetória 
profissional. Desde pequenos, já nos perguntavam: o que você vai ser quando crescer?  E, não por 
acaso, essa pergunta se vinculava a questão profissional, pois, ao nos aproximarmos da vida adulta, 
essa se torna uma questão central.

Mas, antes de entrarmos na discussão acerca de nossas aspirações profissionais e como elas se relacionam 
com nossa qualidade de vida, vamos compreender um pouco mais sobre o que é e como se desenvolveu o 
TRABALHO?

vamos lá:
 
VISÃO HISTÓRICA DO TRABALHO 1

A concepção de trabalho sempre esteve predominantemente ligada a uma visão negativa. Na Bíblia, Adão 
e Eva vivem felizes até que o pecado provoca sua expulsão do Paraíso e a condenação ao trabalho com o 
“suor do seu rosto”. 

A etimologia da palavra trabalho vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de 
tortura formado por três paus, ao qual eram atados os condenados, e que também servia para manter 
presos os animais difíceis de ferrar. Daí a associação do trabalho com tortura, sofrimento, pena, labuta.

Na Antiguidade grega, todo trabalho manual é desvalorizado por ser feito por escravos, 
enquanto a atividade teórica, considerada a mais digna do homem, representa a essência 
fundamental de todo ser racional. Para Platão, por exemplo, a finalidade dos homens livres é 
justamente a “contemplação das ideias”. 

TrABALHO
OFICINA 1

1 Fonte: adaptado de fragmentos de: ARANHA,  Maria Lúcia de Arruda. Filosofando, introdução à filosofia. Editora moderna, SP.1993
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Também na Roma escravagista o trabalho era desvalorizado. É significativo o fato de a palavra negocium 
indicar a negação do ócio: ao enfatizar o trabalho como “ausência de lazer”, distingue-se o ócio como 
prerrogativa dos homens livres.

Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino procura reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos os 
trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria construção teórica de seu pensamento, calcada na visão 
grega, tende a valorizar a atividade contemplativa. 

Na Idade Moderna, a situação começa a se alterar: o crescente interesse pelas artes mecânicas e pelo 
trabalho em geral justifica-se pela ascensão dos burgueses, vindos de segmentos dos antigos servos que 
compravam sua liberdade e dedicavam-se ao comércio, e que portanto tinham outra concepção a respeito 
do trabalho.

A burguesia nascente procura novos mercados e há necessidade de estimular as navegações; no século 
Xv os grandes empreendimentos marítimos culminam com a descoberta do novo caminho para as 
Índias e das terras do Novo Mundo. A preocupação de dominar o tempo e o espaço faz com que sejam 
aprimorados os relógios e a bússola. Com o aperfeiçoamento da tinta e do papel e a descoberta dos tipos 
móveis, Gutenberg inventa a imprensa.

No século XVII, Pascal inventa a primeira máquina de calcular; Torricelli constrói o barômetro; aparece o 
tear mecânico. Galileu, ao valorizar a técnica, inaugura o método das ciências da natureza, fazendo nascer 
duas novas ciências, a física e a astronomia.

NASCIMENTO DAS FÁBRICAS E URBANIZAÇÃO
Na vida social e econômica ocorrem, paralelamente ao desenvolvimento descrito, sérias 
transformações. Além do aperfeiçoamento das técnicas, dá-se o processo de acumulação de 
capital e a ampliação dos mercados.

O capital acumulado permite a compra de matérias-primas e de máquinas, o que faz com que muitas 
famílias - que desenvolviam o trabalho doméstico nas antigas corporações e manufaturas - tenham de 
dispor de seus antigos instrumentos de trabalho e, para sobreviver, se vejam obrigadas a vender a força de 
trabalho em troca de salário.

Com o aumento da produção aparecem os primeiros barracões das futuras fábricas, onde os trabalhadores 
são submetidos a uma nova ordem, a da divisão do trabalho com ritmo e horários preestabelecidos. 

TrABALHO
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No século XVIII, a mecanização no setor da indústria têxtil sofre impulso extraordinário na 
Inglaterra, com o aparecimento da máquina a vapor, aumentando significativamente, entre 
outros, a produção de tecidos. 

No século XIX, o resplendor do progresso não oculta a questão social: extensas jornadas de 
trabalho, de dezesseis a dezoito horas, sem direito a férias, sem garantia para a velhice, doença e 
invalidez; arregimentação de crianças e mulheres, mão-de-obra mais barata; condições insalubres 
de trabalho, em locais mal iluminados e sem higiene; mal pagos, os trabalhadores também viviam 
mal alojados e em promiscuidade.

A SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL
As alterações sociais decorrentes da implantação do sistema fabril indicam o deslocamento de importância 
central do setor primário (agricultura) para o setor secundário (indústria).

A partir de meados do século XX surge o que chamamos de sociedade pós-industrial, caracterizada pela 
ampliação dos serviços (setor terciário). 

Não que os outros setores tenham perdido importância, mas as atividades de todos os setores 
ficam dependentes do desenvolvimento de técnicas de informação e comunicação. A mudança 
de enfoque, portanto, descentraliza a atenção antes voltada para a produção e agora mobiliza o 
consumo e a informação.

REFLETINDO, PORTANTO, SOBRE TRABALHO
Seria pouco concluir que a diferença entre homem e animal estaria no fato de o homem ser um 
animal que pensa e fala. De fato, a linguagem humana permite a melhor ação transformadora do 
homem sobre o mundo, e com isso completamos a distinção: o homem é um ser que trabalha e 
produz o mundo e a si mesmo.

Se o trabalho é a ação transformadora da realidade, na verdade o animal não trabalha, mesmo quando cria 
resultados materiais com essa atividade, pois sua ação não é deliberada, intencional.

O trabalho humano é a ação dirigida por finalidades conscientes, a resposta aos desafios da 
natureza na luta pela sobrevivência.

O trabalho, ao mesmo tempo em que transforma a natureza, adaptando-a às necessidades 
humanas, altera o próprio homem, desenvolvendo suas faculdades. Isso significa que, pelo 
trabalho, o homem se autoproduz. 

TrABALHO
OFICINA 1
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Enquanto o animal permanece sempre o mesmo na sua essência, já que 
repete os gestos comuns à espécie, o homem muda as maneiras pelas 
quais age sobre o mundo, estabelecendo relações também mutáveis, que 
por sua vez alteram sua maneira de perceber, de pensar e de sentir.

Por ser uma atividade relacional, o trabalho, além de desenvolver 
habilidades, permite que a convivência não só facilite a aprendizagem e o 
aperfeiçoamento dos instrumentos, mas também enriqueça a afetividade 
resultante do relacionamento humano: experimentando emoções de 
expectativa, desejo, prazer, medo, inveja, o homem aprende a conhecer a 
natureza, as pessoas e a si mesmo.

TrABALHO
OFICINA 1

O trabalho é a atividade humana 
por excelência, pela qual o homem 
intervém na natureza e em si 
mesmo. O trabalho é condição 
de transcendência e, portanto, é 
expressão da liberdade.
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TEMA

OBJETIVOS n Continuar a reflexão sobre o que representa o TRABALHO na vida de cada um e do grupo;
n Apresentar dados sobre o (Des)emprego Juvenil, mostrando o cenário que os aguarda.

O Novo Mundo do Trabalho 

TEMPO

10’

80’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
“Permanecendo o que somos, não podemos nos tornar aquilo que precisamos ser” Max de Pee 
 Solicitar à turma que leia a frase e reflita em silêncio.

Provocar: Que correlação podemos fazer entre esse pensamento e o que estudamos ontem? O que essa postura “proativa” 
tem a ver com o novo Mundo do Trabalho?

DESENVOLVIMENTO 
Dividir a turma em 8 grupos. Cada grupo deve receber uma tarjeta. Escrever no quadro: 
SERÁ NECESSÁRIO PARA O PROFISSIONAL DO SÉCULO XXI:

Em seguida, dará 10 minutos para cada grupo conversar e refletir sobre a ação que recebeu. Em seguida os grupos devem 
apresentar o resultado das discussões.

Tarjetas:
1- Definir suas metas.
2- Buscar novos conhecimentos e, sempre, a excelência profissional.
3- Usar a comunicação como diferencial.
4- Fazer seu marketing pessoal com simplicidade e ousadia.
5- Relacionar-se bem com colegas, superiores e clientes.
6- Sentir-se bem com o que faz e passar um sentimento positivo para os que estão ao redor.
7- Sentir-se disposto a enfrentar obstáculos inesperados.
8 - Exercer liderança democrática.

ENCERRAMENTO
Apresentar dados sobre o desemprego juvenil no Brasil e suas causas. Pedir que reflitam como se veem neste cenário. 

2
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Pincel para quadro, ou folha de flip;
n  08 tarjetas;
n PPT sobre Causas e Números do (Des)emprego Juvenil.

ORIENTAÇÃO

n Observação: O educador deverá preparar as tarjetas com antecedência.
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TEMA

OBJETIVO n Refletir sobre a quebra de paradigmas no mundo do trabalho.

Filme: O Amor é Contagioso

TEMPO

5’

95’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Esclarecer sobre o filme que será apresentado. Como sugestão: Patch Adams, o Amor é Contagioso

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação do filme.

ENCERRAMENTO
Discussão baseada no roteiro do filme sugerido.

3
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Filme escolhido;
n Data show;
n Computador/TV.

ORIENTAÇÃO

n Preparação de uma síntese crítica do filme, com foco na temática da formação.
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rOTEIrO DO FILME 
“PATCH ADAMS”:

aneXo TrABALHO
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> Refletir sobre os modelos de Gestão e de que forma nossa conduta se adequa à Missão e valores destas 
organizações.

> Refletir sobre a quebra de paradigma e criar outro modelo de trabalho. A transformação de uma 
ambiência corporativa focada na doença/problema para uma ação focada na cura e na saúde/solução 
através das relações de amorosidade, confiança e respeito (Capital Social).

> Refletir sobre Intraempreendedorismo. visão empreendedora na projeção de um futuro otimista. 
Iniciativa, perseverança, intuição, coragem para assumir riscos, criatividade, liderança, capacidade de 
transforma pensamentos em ações, buscar oportunidade, inovar continuamente, tentar transformar seu 
sonho em realidade.

> Refletir sobre a Crença em suas convicções quanto aos valores, integridade e valorização humana no 
cuidado com a saúde integral própria e a dos outros. 

DIvULGAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Conhecer características essenciais para construir uma carreira profissional de sucesso;
n Reconhecer pontos fortes e limites, talentos, valores e interesses.

Minha Mandala Profissional – Como Me Apresento?

TEMPO

10’

90’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Música para relaxar.
Solicitar da turma que pense sobre seus talentos, valores, interesses, pontos fortes e limites.
Explicar que, a partir de hoje e pelas próximas 5 oficinas, vamos buscar conhecer ainda mais nosso potencial e como utilizá-lo 
para a entrada no mundo do trabalho de forma segura, tranquila e confiante.
Convidar a turma para “mergulhar” nessas atividades, como uma preparação para as atividades que, concretamente, estarão 
enfrentando em breve.

DESENVOLVIMENTO 
Você se garante em seu Marketing Pessoal?
Entregar aos jovens uma folha de ofício e informar que eles terão 10 minutos para responder as questões.  Disponibilizar 
canetas ou lápis coloridos, para que caracterizem suas mandalas. Em seguida solicitar que cada jovem apresente sua 
mandala para o grupo.

 MANDALA
1 - Indique 3 características fortes suas, perceptíveis pelos outros
2 - Escreva três valores que você considera essenciais – na vida pessoal e profissional
3 - Sintetize como você representa sua família em sua vida
4 - Escreva duas profissões que você mais gosta.
5 - Escreva quais as habilidades necessárias para se exercer as profissões citadas.
6 - Escreve uma habilidade que você tenha para cada profissão escolhida.
7 - Como você acha que seria seu desempenho, em uma ou outra profissão

EU EM 30 SEGUNDOS
Explicar que, a partir do que responderam, eles devem montar um pequeno texto, de no máximo 30 linhas, 
apresentando-se para alguém desconhecido, (um recrutador, talvez...) a quem eles querem causar uma boa impressão 
profissional.
 Iniciar as apresentações individuais (30 seg. contados no relógio). Não pode passar deste tempo! 

ENCERRAMENTO
Em círculo, comentários sobre as atividades. Perguntar aos jovens: O que elas têm a ver com a seleção para um emprego? 
Essa atividade tem a ver com o “marketing pessoal” discutido na oficina?

4
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Som e música relaxante;
n Folhas de ofício;
n Canetas;
n Lápis cera, lápis coloridos, canetinhas.
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TEXTO DE SUPOrTE PArA O EDUCADOr

aneXo

UM POUCO 
SOBrE MANDALAS 2

Mandala significa círculo em palavra sânscrito. Mandala também possui outros significados, como 
círculo mágico ou concentração de energia; e universalmente a mandala é o símbolo da integração 
e da harmonia. 

Durante muito tempo, a mandala foi usada como expressão artística e religiosa, através de pinturas 
rupestres, no símbolo chinês do Yin e Yang, nos yantras indianos, nas thangkas tibetanas (pintura 
em seda representando uma divindade) , nos rituais de cura e arte indígenas e na arte sacra de 
vários séculos. 

A utilização das mandalas, em seus aspectos ritualísticos e religiosos, também pode ser empregada 
como um modo de autodescoberta e de busca profunda do ser que habita em cada um de nós. 
Quando criamos uma mandala, podemos compreender, por meio de seus símbolos, a nossa 
identidade num determinado momento de nossas vidas. 

Ao trabalhar com a mandala, podemos vivenciar momentos de grande expressão inconsciente, que 
buscam o equilíbrio na consciência e experimentam uma realidade mais harmônica e significativa. 
Com a interpretação das mandalas é possível conhecer aspectos da personalidade da pessoa, 
expressa por meio das linhas, cores, desenhos e disposições utilizadas em sua elaboração. 

TrABALHO
OFICINA 4

2 Fontes: http://www.psicologiananet.com.br/mandala-e-personalidade/462/  e 
http://www.significados.com.br/mandala/ - Acesso 01/02/2013 - 07:20h 
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TEMA

OBJETIVO n Dar continuidade ao processo de reflexão e ação acerca da participação dos integrantes do 
grupo em futuros processos seletivos para o Mundo do Trabalho.

Três Elementos Presentes em Toda Entrevista de Trabalho

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Você se garante na Entrevista?
Perguntar ao grupo se já participou de entrevistas: podem ser de pesquisa de opinião, na escola, ou para emprego.
n Em que diferem?
n Qual o sentimento ao participar de cada uma destas modalidades?
n Qual a mais difícil?
n Nas entrevistas de emprego, se saiu bem?
n Por que acha que se saiu assim (bem ou mal)?
Lembrar ao grupo que a entrevista de emprego costuma ser um passo necessário para se conquistar uma vaga, portanto, 
deve-se estar atento e preparado para ela. Vamos discutir um pouco esta etapa hoje.

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar 10 voluntários e divide-os em 2 grupos. Entregar uma das situações ao grupo 1, e outra para o grupo 2. Os 
grupos devem procurar nos acessórios disponibilizados pelo educador, aqueles que necessitarão para a atividade a ser 
apresentada. O restante do grupo deve tomar notas do que considera ADEQUADO e do que considera INADEQUADO, nas 
situações apresentadas.
(ver anexo)

ENCERRAMENTO
Convidar o grupo para assistir à mídia:
https://www.youtube.com/watch?v=CuA5qmo9Xt0&list=PL5lAY0pTIS9Lbl6T7J2sNeFPOlnp_Og1_ acesso em 08.09.13

Que coincidências você destaca entre o que foi vivenciado e o que foi apresentado?

5
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Textos da atividade da entrevista;
n Mídia.

ORIENTAÇÃO

Preparar com antecedência:
n Kit contendo roupas e acessórios para os jovens utilizarem na simulação
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aneXo
SITUAÇÕES A SErEM 
VIVIENCIADAS
Ambos os grupos tem um entrevistador e dois candidatos à vaga. Ao final opine se os candidatos foram 
ambos aprovados ou reprovados; ou se apenas algum logrou êxito.

QUESTÕES QUE COMPORÃO A ENTREVISTA
> Fale-me um pouco sobre você
> Quais são seus pontos fortes?
> Quais são seus pontos fracos?
> você já trabalhou antes, onde? por que saiu?
> Por que o seu interesse na empresa?

SITUAÇÃO 01
Seleção para 01 vaga de assistente de frente de loja em uma das maiores concessionárias de 
carros do País. A concessionária é de um grupo conservador, respeitada justamente pelas tradições 
de venda, suporte mecânico e de confiabilidade dos carros novos e seminovos negociados. Provê 
treinamentos para o corpo de funcionários e a ascensão profissional se dá dentro da loja com 
relativa rapidez, em face do tamanho do negócio.

CENA 01
> Os 3 candidatos estão aguardando ser chamados em uma sala de espera. 
> Há uma pessoa de recepcionista, que, na verdade, é uma recrutadora disfarçada. 
> Um dos candidatos é um falso candidato, que compõe a equipe de seleção. (educador avisa para os 
“expectadores” quem ele é)
> O falso candidato, que passa uma imagem de muita segurança, comenta: “que saco essa história de 
esperar tanto, para ser entrevistado, imagine se fosse para ser gerente!” Fica reclamando o tempo todo e o 
candidato (1), concorda.
> Outro candidato (1) fica o tempo todo mandando mensagens ou jogando no celular, enquanto espera. 
Balança a cabeça concordando com o comentário. 
> Há uma candidata bonita (2), que lê sobre as marcas negociadas na concessionária, enquanto espera. Ela 
está bastante maquiada e usa muitas bijuterias

A recepcionista chama os candidatos a entrar. Nesta hora, o telefone do “falso candidato” toca e ele 
comunica que passou em outra seleção, não entrando com os demais. Entram os 2 restantes.

1. O entrevistador pergunta: Fale-me um pouco sobre você
CANDIDATO 01: fala sobre si, de forma pouco articulada, ressaltando suas habilidades com informática.
CANDIDATO 02: fala sobre si, ressaltando suas habilidades de comunicação com as pessoas, mas acaba 
falando muito.

TrABALHO
OFICINA 5
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2. O entrevistador pergunta: Quais são seus pontos fortes?
CANDIDATO 01: volta a reforçar suas habilidades com informática e sua disposição em aprender. 
Gosta de carros.
CANDIDATO 02: Ressalta a simpatia, a beleza, a facilidade de comunicação. Nada sobre o específico da loja.

3. O entrevistador pergunta: Quais são seus pontos fracos?
CANDIDATO 01: passa sinceridade ao dizer que é meio inquieto, tem dificuldade de concentração, mas 
que, por isso, gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo
CANDIDATO 02: fala que é a mania de perfeição. Questionada se isso é defeito, ela não sabe responder.

4. O entrevistador pergunta: Você já trabalhou antes, onde? por que saiu?
CANDIDATO 01: só com a família, informalmente e deixou de trabalhar para concluir o ensino médio.
CANDIDATO 02: já trabalhou em lojas, tendo tido boas avaliações. Saiu também para concluir o 
Ensino Médio

5. O entrevistador pergunta: Por que o seu interesse na empresa?
CANDIDATO 01: quer desenvolver carreira na área, pois gosta do ambiente de concessionárias.
CANDIDATO 02: é próximo à casa e paga um bom salário.

SITUAÇÃO 02
Seleção para 3 vendedores de roupas infanto-juvenis em uma loja no novo shopping do bairro. É uma 
loja nova, descolada, que quer atrair a clientela do lugar. A recrutadora está interessada em jovens 
dinâmicos, comunicativos e que passem a ideia de que a marca é fashion. Como no grupo anterior, 
também aguardam em antessala, só que há uma pequena câmera que os “observa”. (esse é um grupo 
de vários que serão entrevistados hoje). Há uma recrutadora, à distancia tomando nota das posturas 
dos 3 enquanto conversam: 

> O candidato (3) está vestido de maneira mais formal, com calça social e blusa branca, de manga 
comprida. Está um pouco nervoso, aproveita para puxar assunto e acaba revelando que está nervoso, 
inseguro, e acha que não vai passar.
> O candidato (4) está vestido de jeans, camiseta e tênis. É bastante comunicativo e está animado com o 
trabalho. Adora shopping. No entanto, comenta que esqueceu o currículo e caneta.
> A Candidata (5) está vestindo saia e blusa de malha, colares e brincos. Ela tem uma tatuagem na perna 
esquerda e uma pequena, no pulso. Está participando de 2 outras seleções e ainda está indecisa, sobre se 
quer realmente trabalhar.

1. O entrevistador pergunta: Fale-me um pouco sobre você
CANDIDATO 03: Apesar de nervoso, ele consegue repetir com clareza o que tinha treinado, ressaltando 
características como organização, empatia, disposição para o trabalho.

TrABALHO
OFICINA 5
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CANDIDATO 04: fala de características ligadas ao esporte, o que o faz muito conhecido no bairro. Mas 
acaba entrando em questões relacionadas à dificuldade com o pai, que é muito autoritário.
CANDIDATO 05: se apresenta bem, mas sem muito entusiasmo. Destaca características relacionadas ao 
estudo e a construção de carreira, na área do comércio.

2. O entrevistador pergunta: Quais são seus pontos fortes?
CANDIDATO 03: relacionadas à dedicação, perseverança, religiosidade.
CANDIDATO 04: relacionadas à comunicação.
CANDIDATO 05: relacionadas à cumprimento de horário, frequência, organização.

3. O entrevistador pergunta: Quais são seus pontos fracos?
CANDIDATO 03: é tímido, mas ressalta que tenta vencer a timidez.
CANDIDATO 04: esquece as vezes das coisas que tem prá fazer
CANDIDATO 05: não acha que tem pontos fracos

4. O entrevistador pergunta: Você já trabalhou antes, onde? por que saiu?
CANDIDATO 03: já, em outra loja, mas não gostava do gerente, preferiu sair para não se indispor com ele
CANDIDATO 04: não tem nenhuma experiência anterior
CANDIDATO 05: já. Era contrato como aprendiz, e o contrato terminou.

5. O entrevistador pergunta: Por que o seu interesse na empresa?
CANDIDATO 03:  porque acha que pode contribuir muito para o seu desenvolvimento.
CANDIDATO 04:  adora a ideia de trabalhar com gente, com público jovem, com roupas!
CANDIDATO 05: porque acredita que a empresa é boa e pode lhe dar oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento.

Após as apresentações, colocar no chão, recortes grandes com os números 1 e 2. Pede à plateia:
Situação 01 – quem seria selecionado? Jovens se dirigem aos números e defendem suas escolhas. Tentar 
um consenso ao final.

Recolher os números e coloca 3, 4, 5. Mesmo processo.

Ao final colocar o vídeo do Max Geringher e refletir sobre os pontos apresentados e observações 
ressaltadas no vídeo.

TrABALHO
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TEMA

OBJETIVO n Levar o grupo a refletir sobre a importância de uma comunicação que seja gramaticalmente e 
ortograficamente correta;
n Apresentar dicas para uma boa redação.

Redação – Por Que e Para Quê

TEMPO

30’

80’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar ao grupo qual a importância da comunicação correta e de um “bom português” para o processo seletivo.
Faz diferença? Por que?
Você se garante na redação, na entrevista, na prova de ortografia?
Passar um teste de ortografia
Ver resultados e comentar

DESENVOLVIMENTO 
Ler ou assistir ao vídeo sobre erros de português. http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/09/erros-de-
portugues-prejudicam-candidatos-na-busca-por-emprego.html. Acesso em 08.09.13
Ler coletivamente o texto “Dicas para uma Redação de Boa Qualidade”.
Em seguida, distribuir para cada jovem uma tarjeta com tema da atualidade e solicitar que, em no mínimo 10 e no 
máximo 20 linhas, ele comente o tema escolhido.
Solicitar que entreguem as redações, que serão devolvidas corrigidas na próxima oficina.

ENCERRAMENTO
n Solicitar 5 voluntários para responder: Que aspectos você ressaltaria no tema de hoje?
n Mais 5 voluntários: O que você já avançou, onde ainda precisa melhorar?

6
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Datashow;
n Som;
n Tarjetas;
n Folhas para a redação.
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TESTE OrTOGráFICO
1. Marque a opção incorreta:
a. (   ) emissor
b. (   ) Portugueza
c. (   ) ruído
d. (   )necessidades
e. (   ) mensagem

2. Assinale a opção correta:
a. (   ) surjimento
b. (   ) proficional
c. (   ) dimenções
d. (   ) concientes
e. (   ) Todas estão incorretas

3. Marque a opção correta:
a. (   ) obstaculos
b. (   ) tecnológicas
c. (   ) ecelência
d. (   ) ouzadia
e. (   ) opição

4. Assinale com X a opção correta:
a. (   ) Todas estão corretas
b. (   ) marketing
c. (   ) interessante
d. (   ) têxtil
e. (   ) Todas estão incorretas

5. Marque com X a opção que aponta o erro:
a. (   ) aperfeiçoamento
b. (   ) vertigem
c. (   ) expresão
d. (   ) marketing
e. (   ) ócio

6. Escolha a opção correta:
a. (   ) auzência
b. (   ) espectativa
c. (   ) higiene
d. (   ) terciario
e. (   ) necesidades

7. Assinale a opção correta:
a. (   ) chicara
b. (   ) xícara
c. (   ) estatus
d. (   ) statuz
e. (   ) xicará

8. Escolha a opção correta:
a. (   ) locução
b. (   ) gorjeta
c. (   ) preposição
d. (   ) antecedência
e. (   ) Todas estão corretas

9. Marque a opção correta:
a. (   ) brasa
b. (   ) bobina
c. (   ) misto
d. (   ) texto
e. (   ) Todas estão corretas

10. Escolha a opção sem erro ortográfico:
a. (   ) invizível
b. (   ) israelensce
c. (   ) imposível
d. (   ) ironizar
e. (   ) iregular

RESPOSTAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

b e b a c c b e e D

TrABALHO
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ErrOS DE POrTUGUÊS 
PrEJUDICAM CANDIDATOS NA BUSCA POr EMPrEGO 3

CONSULTOR DE CARREIRA ALERTA PARA OS ERROS MAIS COMUNS DOS CANDIDATOS.

Teste como está seu conhecimento ortográfico.

Estudo realizado pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), de janeiro a maio deste ano, mostra que 
40% dos candidatos a uma vaga de estágio foram reprovados nos testes de redação e no ditado. Os 
erros mais comuns são as trocas do “x” pelo “z”, do “s” pela cedilha e acentuação errada. Alguns dos 
candidatos cometem vários erros em uma só palavra.

Segundo Nayara Rojas, analista de recursos humanos, para ter mais chances o candidato deve 
acertar 70% dos testes. “A redação e o ditado são as tarefas que têm o maior peso no processo 
seletivo. É curioso, mas as pessoas que apresentam um baixo resultado no português acabam 
tendo um baixo resultado nas outras tarefas, inclusive lógica e matemática”, afirma.

Além dos problemas ortográficos, os candidatos também foram reprovados porque tiveram um 
baixo desempenho em raciocínio lógico (21%), não souberam se comunicar durante as atividades 
em grupo (12%), não se apresentaram devidamente - nesse quesito entraram aspectos como roupa, 
aparência e expressão corporal (12%), e não tinham os requisitos exigidos pelas vagas (10%).

Quem já está no mercado e procura recolocação profissional também comete erros que prejudicam 
a conquista de uma vaga. Eles chegam ao empregador sem informações que diferenciem o 
candidato dos demais e que mostre os pontos fortes dele, além de erros de português. Uma 
recolocação exige aparência na entrevista e cuidados ao se comunicar, buscando falar bem o 
próprio idioma e até um segundo, caso a posição exija. Mostrar pessimismo, desânimo, falta de 
vontade de encarar mudanças e falar mal do empregador anterior são erros comuns que também 
devem ser evitados.

TrABALHO
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3 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/09/erros-de-portugues-prejudicam-candidatos-na-busca-por-emprego.html. Edição do dia 
03/09/2012 - Atualizado em 06/09/2012 
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DICAS PArA UMA 
BOA rEDAÇÃO 4

Dominar a arte da escrita é um trabalho que 
exige prática e dedicação. Abaixo, um resumo 
de dicas de como fazer uma redação de 
qualidade:

SIMPLICIDADE 
Use palavras conhecidas e adequadas. Escreva 
com simplicidade. Para que se tenha bom 
domínio, prefira frases curtas. Amarre as frases, 
organizando as ideias. Cuidado para não 
mudar de assunto de repente. 

CLAREZA
Lembre-se: você está comunicando a sua 
opinião, falando de suas ideias, narrando um 
fato. O mais importante é fazer-se entender.

OBJETIVIDADE 
você tem que expressar o máximo de 
conteúdo com o menor número de palavras 
possíveis. Não repita ideias, não use palavras 
demais ou outras coisas que só aumentem 
as linhas. Concentre-se no que é realmente 
necessário para o texto. 

UNIDADE 
Não esqueça, o texto deve ter unidade, por 
mais longo que seja. você deve traçar uma 
linha coerente do começo ao final do texto. 
Não pode perder de vista essa trajetória. Por 
isso, muita atenção no que escreve para não se 
perder e fugir do assunto. Para não errar, use a 
seguinte ordem: introdução, argumentação e 
conclusão da ideia.
Obedecer uma ordem cronológica é um 
maneira de se acertar sempre, apesar de não 
ser criativa. Nesta linha, parta do geral para 

o particular, do objetivo para o subjetivo, 
do concreto para o abstrato. Use figuras de 
linguagem para que o texto fique interessante. 
As metáforas também enriquecem a redação.

ÊNFASE 
Procure chamar a atenção para o assunto 
com palavras fortes, cheias de significado, 
principalmente no início da narrativa. Use 
o mesmo recurso para destacar trechos 
importantes. Uma boa conclusão é essencial 
para mostrar a importância do assunto 
escolhido. Remeter o leitor à ideia inicial é uma 
boa maneira de fechar o texto.

LEIA E RELEIA 
Lembre-se, é fundamental pensar, planejar, 
escrever e reler seu texto. Mesmo com todos 
os cuidados, pode ser que você não consiga 
se expressar de forma clara e concisa. A pressa 
pode atrapalhar. Com calma, verifique se os 
períodos não ficaram longos, se você não 
repetiu palavras e ideias. Não tenha preguiça, 
passe tudo a limpo quantas vezes forem 
necessárias. No computador, esta tarefa se 
torna mais fácil. Faça sempre uma cópia do 
texto original. Assim você se sentirá à vontade 
para corrigir quanto quiser, pois sabe que 
sempre poderá voltar atrás.

TrABALHO
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TEMA

OBJETIVOS n Chamar a atenção dos jovens para a importância de um currículo bem feito, adequado e que 
responda à demanda dos recrutadores;
n Provocar a reflexão sobre informações passadas à recrutadores e selecionadores e as 
informações postadas em Redes Sociais.

O Currículo e o Que Você Posta nas Redes Sociais

TEMPO

50’

80’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Entregar as Redações e tecer breves comentários sobre o que necessitam ainda aprimorar. Ressaltar as redações bem 
elaboradas.

Correlacionar, então o exercício da oficina anterior com o desafio de hoje: montar um currículo e integrá-lo às informações 
colocadas na Internet. 

MONTANDO UM CURRÍCULO E UMA IMAGEM PROFISSIONAL
Dividir a turma em 6 grandes grupos. Explicar que os grupos produzirão diferentes peças de informação sobre um candidato a 
uma vaga em uma empresa:
1) Montagem de um Currículo em uma folha de flip chart, incluindo tudo que eles considerem relevante (foto? Endereço? 
Estado civil? Objetivo? Histórico escolar? Experiência profissional?);
2) Montagem de um currículo descritivo, resumindo a experiência do candidato em um texto;
3) Perfil do candidato no Facebook e no twitter (quem ele segue?) (deve conter comentários negativos sobre empresas 
grandes, curtir brincadeiras preconceituosas, erros de português...);
4) Perfil do Candidato do LinkedIn;
5) Leitura do texto 1: “Conversando sobre Currículo”;
6) Leitura do texto 2: “Como usar as armas da rede para encontrar um emprego”;
(caso eles não conheçam alguma destas Redes, explicar suas características/lembrar as oficinas de TIC)
Disponibilizar pincéis, réguas, revistas, cola, tesoura, para que montem suas apresentações.

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar que, as 4  “produções” sejam apresentadas e colocadas como mural. 

O grupo 5, responsável pela leitura do texto 1 “Conversando sobre Currículo” irá   identificando pontos adequados e, com 
um pincel verde, ressalta o que é positivo! E, com um pincel vermelho, vai marcando o que for inadequado. Integrantes 
devem justificar suas marcações.

O grupo 6 realizou uma leitura analítica do texto II e deverá ir reforçando o exercício realizado pela equipe 5, agora com 
relação às redes sociais. O educador ressaltará as contribuições, esclarecendo dúvidas.

Solicitar que, em grupo, esbocem modelos de currículos que consolidarão na oficina de TIC, anotando informações que 
DEVEM APARECER e as que DEVEM SER EVITADAS, tanto no currículo quanto nos sites de relacionamento.

ENCERRAMENTO
Ao final, perguntar ao grupo: 
Você agora, se garante na construção de seu currículo? E sua imagem, como você vai potencializá-la?

7
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Folhas de flip-chart;
n Revistas, pinceis, cola, tesoura, fita crepe;
n Caderno do Participante.

ORIENTAÇÃO

n Educador aprofundar o assunto.
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CONVErSANDO 
SOBrE CUrrÍCULO....5

Algumas dicas e recomendações para quem está montando seu currículo pela primeira vez, ou 
está querendo atualizar o já existente.

Em primeiro lugar, o que é BÁSICO:

> Evite autoelogios e mentiras. valorize suas características, porém seja elegante.

> O currículo deve ser enxuto, sem excessos de informações, organizado e com um 
português impecável!

> Sem carnaval: Não faça seu currículo parecer um trabalho escolar, colorindo 
todo o documento. Faça com que ele tenha uma aparência simples e limpa. Quem 
vai ler seus dados e referências não tem muito tempo para perder com gracinhas. 
É fundamental que as informações fiquem organizadas de maneira a serem 
encontradas em uma rápida leitura. 

Além disso, vamos conversar agora sobre a ESTRUTURA:

1. APRESENTAÇÃO
Destacam-se aqui as informações básicas, como nome completo (que deve estar em letra 
um pouco maior que no resto do documento), e as referências de onde ser achado: endereço 
completo, CEP, telefone fixo, celular, e-mail e homepage, se tiver. Use um correio eletrônico 
profissional. Em seguida, sua naturalidade, estado civil e idade (data de nascimento). 

2. OBJETIVO
Depois de digitar seus dados, exponha seus planos. Mostre sua vontade de trabalhar. E apenas se 
a empresa exigir, diga sua meta salarial. 

A parte destinada a seus objetivos, define a área de interesse do candidato dentro da profissão. A 
sugestão é destacar até duas áreas.

3. EXPERIÊNCIA
ATENÇÃO!
Se você está organizando o currículo para uma atividade que não é o seu primeiro emprego, 
ressalte suas experiências profissionais. 

TrABALHO
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5 Fontes: Se você quiser mais informações, pesquise mais nos seguintes endereços: http://extra.globo.com/
noticias/educacao/vida-de-calouro/como-montar-primeiro-curriculo-5151570.html#ixzz2KJn8cwV1;  
http://carreiras.empregos.com.br e  http://www.comunidadegrupofoco.com.br Acessados em 08.09.13
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CONVErSANDO SOBrE CUrrÍCULO....

Apresente um resumo das principais experiências de trabalho que você já teve. Deve-se destacar qual 
foi o tipo de trabalho, a duração e o local onde se empregou. Comece destacando as experiências 
mais recentes, ou seja, em ordem decrescente, narre onde trabalhou, o período e o que fez.

4. FORMAÇÃO
Informe o nome da instituição onde estuda, que graduação está cursando e a previsão de 
formatura. Se a empresa solicitar, informe também a instituição de ensino médio cursada, 
destacando ano de formação. Busque mostrar seus dotes relacionados à formação acadêmica. 

5. QUALIFICAÇÕES
Nesta área, você deve resumir outros conhecimentos que domina.

Diga como é seu inglês. Mas, como já ressaltamos, não adianta mentir, uma possível entrevista em 
inglês pode desmascarar o falso currículo, então é melhor informar o grau de fluência. Se você fala 
espanhol, alemão, russo ou qualquer outra língua, coloque tudo isto no currículo. Na sequência, 
cursos como informática, por exemplo: relate seus conhecimentos, listando os softwares, certo?

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O candidato também deve informar se já realizou atividades de intercâmbio (indicando país, ano 
e motivo da viagem), cursos livres e até trabalhos voluntários. Treinamentos e eventos na aérea 
de interesse do candidato também contam.

MAIS UMAS DICAS....    
> Se a empresa pedir, faça uma carta de apresentação, sem enrolar. Seja simples, mas 
não humilde. Redija um texto de impacto. Mostre que você é bom. Não é preciso 
colocar no currículo aqueles números todos de RG, título eleitoral, certificado de 
reservista, a não ser que a empresa peça. Também não descreva sua raça, sua religião 
ou formação partidária. 

> E sobre foto e assinatura? A foto só deve ser colocada se a empresa exigir e se for 
um diferencial para a vaga (evitar fotos informais). Assinatura: Não há necessidade de 
sua assinatura no currículo. Não agrega nenhum valor às informações solicitadas.

> Na era da informática, procure os sites das grandes empresas do ramo onde você 
está investindo tanto na sua formação. A maioria tem links para o departamento 
de recursos humanos e áreas para cadastros, currículos virtuais, que você deve 
preencher e aguardar por uma chance. Este é um segmento em constante 
crescimento. O currículo de papel está em extinção. 

TrABALHO
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COMO USAr AS ArMAS DA rEDE PArA 

ENCONTrAr 
UM EMPrEGO 6

É na internet que empresas como Coca-Cola, vivo, Ipiranga, vale, Google e Natura têm procurado 
talentos. Algumas delas apenas anunciam as vagas disponíveis em sites conhecidos, como LinkedIn 
(3 milhões de currículos cadastrados no Brasil), vagas.com (4 milhões de currículos) e Catho Online 
(230.000 vagas oferecidas) e também em perfis do Twitter como @trampos (58.000 seguidores). Outras 
companhias chegam a considerar como parte do processo seletivo o que candidatos a um posto 
produzem em serviços como Facebook e Twitter .

Levantamento do Catho, site que reúne e tabula ofertas de empregos e currículos de profissionais, 
estima que, em 2009, quase um quarto das contratações feitas no país passou pela internet. E os 
candidatos estão de olho nisso: três em cada quatro profissionais em busca de emprego usam os 
serviços eletrônicos para encontrar uma nova posição. 

“Sempre anunciamos nossas vagas nas redes sociais. É através dos avisos publicados ali que eventuais 
candidatos têm acesso à descrição de cada posto aberto na empresa”, diz Alessandra Nogueira, gerente 
de RH da Coca-Cola Brasil. A internet é, aliás, a estrutura sobre a qual se apoia todo o processo de seleção 
da multinacional. 

A vivo utiliza política semelhante. Em breve, a companhia colocará em operação a integração entre suas 
páginas no Facebook e no vagas.com, serviço gratuito de cadastro de currículos. O mecanismo não 
só divulgará todas as vagas da empresa nos dois endereços simultaneamente, como permitirá que os 
usuários da rede social compartilhem as informações entre si. É o velho boca a boca profissional, agora 
em versão eletrônica.

A empresa também sai ganhando com o processo, é claro. Ao divulgar suas vagas na própria página do 
Facebook ou por meio de sua conta no Twitter, a vivo quer atingir pessoas previamente interessadas na 
empresa – que, devido a esse interesse, eventualmente acompanham a atividade da companhia nos dois 
serviços da internet. “Nós nos sentimos mais confortáveis em abordar usuários que já fazem parte de nossa 
comunidade, aqueles que mostram simpatia pela empresa”, afirma Fábio Tadashi, gerente de cultura de 
serviço e transformação organizacional da empresa. A política de recrutamento fica ainda mais explícita na 
seguinte explicação do departamento de comunicação da Ipiranga, rede distribuidora de combustíveis: “A 
internet possibilita à empresa encontrar profissionais que já estejam identificados com seu negócio.”

Os postulantes a uma vaga profissional devem estar atentos a um ponto importante: as redes sociais 
garantem acesso a informação nos dois sentidos. Ou seja, as empresas também podem acompanhar 
o que profissionais que disputam uma vaga fazem nas redes. De acordo com pesquisa da empresa 
de recrutamento americana Robert Half, 63% das companhias brasileiras consultaram perfis de 
candidatos em redes sociais em 2010.

TrABALHO
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COMO USAr AS ArMAS DA rEDE 
PArA ENCONTrAr UM EMPrEGO

De fato, muitos recrutadores consideram esses sites ótimas ferramentas para a análise de pessoas. 
“Uma grande empresa não deixaria de convocar um bom profissional para uma entrevista por causa 
de uma foto ou comentário impróprios no Facebook. Mas uma falha grosseira pode colocar esse 
candidato em desvantagem em um processo de seleção”, afirma Rafael Meneses, sócio da Asap, 
companhia especializada em recrutamento. Um dado revelado por outra pesquisa da Robert Half ilustra 
essa situação: apenas 17% das empresas brasileiras afirmam que textos e fotos “impróprios” 
publicados na rede não influenciam as chances de um candidato durante um recrutamento.

Levantamento feito nos Estados Unidos pela Jobvite revelou que 89% das empresas pretendiam 
recrutar funcionários por meio de redes sociais em 2011. LinkedIn lidera a preferência, seguido por 
Facebook e Twitter. O Brasil, garantem empresas e caçadores de talentos, seguirá essa tendência.

ATENÇÃO!
O QUE VOCÊ POSTA? 
Ter um perfil no Facebook é muito mais complexo do que se imagina. É preciso ter consciência de que 
muitas pessoas e empresas podem estar de olho no seu perfil, o que vai muito além daquelas pessoas 
do seu círculo de amizade.

Zelar sua imagem é uma tarefa que só cabe a você, afinal o que posta pode dizer muito sobre você. 
Por isso preste muito atenção nas coisas que publicar na sua página. Selecionamos alguns detalhes 
que aparentemente são inofensivos, mas que podem fazer um estrago na sua imagem perante alguns 
recrutadores:

> Reclamar do chefe ou até mesmo da empresa, é intolerável, pois mostra que você não 
tem responsabilidade e nem ética.

> Mensagens preconceituosas também são repugnantes. Preconceito já é lamentável em 
qualquer situação. Em uma rede social. então, pode gerar grande repercussão negativa.

> Postar muitas vezes sobre o mesmo assunto, ou até mesmo muitas postagens diárias, 
mostra que você se dedica demais a essa rede social e deixa dúvidas sobre sua produtividade.

> Cuidado com as fotos. É comum tirar fotos com amigos em festas e coisas do tipo. Mas 
excesso de fotos com bebidas pode transmitir uma imagem desagradável.

Procure mesclar seu cotidiano e coisas relevantes. É legal o recrutador ver que você compartilha 
matérias e coisas interessantes. Use o Facebook a seu favor e mostre que você é uma pessoa com 
conteúdo. Boa sorte!

TrABALHO
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TEMA

OBJETIVOS n Fortalecer as atitudes positivas dos jovens em dinâmicas de grupo;
n Identificar posturas que precisam ser aperfeiçoadas, para uma boa participação em atividades 
vivenciais.

Dinâmicas em Seleções para um Emprego

TEMPO

30’

80’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar a turma: O que sei sobre dinâmica de grupo?
Após os jovens compartilharem seus conhecimentos, fazer uma síntese das contribuições.

DESENVOLVIMENTO 
Texto: Carreira: A Chave Para O Autoconhecimento

Dividir a turma em seis equipes. Orientar para que todos os jovens leiam o texto e que cada equipe fique responsável por 
elaborar uma dinâmica a ser utilizada em um processo seletivo. 

Ressaltar a importância do que se quer observar. Cada equipe escolherá uma dinâmica de acordo com a vaga que estará 
concorrendo. Por ex: Educador – o que esta dinâmica deve focar? Didática, desenvoltura, comunicação...; auxiliar de 
escritório; telemarketing; outros. 

Apresentação das produções

Explicar o PPT com dicas: Como se garantir em uma dinâmica

ENCERRAMENTO
Em círculo, o grupo traz o “grito do CDD” como palavra de força, para a próxima oficina.

8
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante;
n PPT;
n Papel;
n Caneta ou lápis grafite.

ORIENTAÇÕES

n Lembrar aos jovens que a próxima oficina é o processo seletivo e que devem vir preparados para participar dele.
n Todos devem trazer seus currículos prontos. Solicitar previamente aos educadores de TIC e de CRT um suporte nesta ação.
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aneXo
CArrEIrA: A 
CHAVE PArA O 
AUTOCONHECIMENTO 7

Amada por alguns, odiada por outros, a dinâmica em grupo traz benefícios não só para as empresas 
de recursos humanos, mas também para os candidatos 

“você pode descobrir mais a respeito de uma pessoa em uma hora de jogo do que em um ano de 
conversa”, disse Platão, filósofo grego, 2.500 anos antes de a dinâmica em grupo se transformar em etapa 
quase obrigatória nos processos de seleção. Nos séculos XvIII e XIX, a ideia de que o jogo revelava traços de 
caráter e aptidões passou a ser explorada de maneira sistemática pela psicologia e pela sociologia.

E é nesse conhecimento sistemático que se apoiam as famosas dinâmicas, amplamente utilizadas pelas 
empresas de recrutamento na seleção de candidatos para empresas de todos os setores. “Elas nos ajudam 
a identificar habilidades que geralmente não ficam claras durante as entrevistas presenciais”, explica 
Renata Moraes, gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Estudar. Paula Esteves, diretora da 
Cia de Talentos, empresa de seleção que hoje atua no recrutamento de gigantes como Google, Unilever 
e Nestle, é da mesma opinião e adianta que durante as dinâmicas é possível identificar perfis que mais se 
adequam ao espírito da companhia.

Em síntese, essas oficinas são vivências em grupo, organizadas de modo a obrigar os participantes a tomar 
decisões e assumir diferentes papéis. Segundo Sandra Betti, sócia da MBA Empresarial Consultoria em RH, 
as dinâmicas permitem aos avaliadores medir o grau de iniciativa dos candidatos, bem como seu espírito 
de liderança, motivação, cooperação, comprometimento e outras qualidades da inteligência emocional, 
raramente explicitadas durante entrevistas, quando o profissional tem maior controle da situação.

Quem já passou por uma dinâmica sabe quão desconfortável pode ser o exercício, aplicado entre pessoas 
que nunca se viram na vida e que estão, na prática, disputando uma mesma posição. O estranhamento, 
no entanto, é natural. “Os formatos e o conteúdo de uma dinâmica variam de caso para caso e dependem 
muito da necessidade da empresa para a qual foi formulada.” diz Betti.

vale ressaltar, no entanto, que essas atividades não visam separar os melhores dos piores ou os vencedores 
dos perdedores. “Os candidatos não competem entre si durante uma dinâmica”, diz Esteves. “Trata-se de um 
processo transparente, onde se avalia a forma como as pessoas trabalham e aprendem”, completa Betti.

Como o processo de autoanálise muitas vezes causa desapontamento, é comum que os candidatos 
tenham medo de expor ou encontrar falhas em si mesmos - aquelas visíveis apenas através das lentes 
de aumento dessas dinâmicas. O mais importante, contudo, é usar essas oportunidades para exercitar o 
autoconhecimento. Nada impede que sob a figura de um tímido, exista um grande líder.

TrABALHO
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7 Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/carreira-a-chave-para-o-autoconhecimento
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TEMA

OBJETIVO n Propiciar aos jovens a vivência de um processo seletivo, com os componentes debatidos e 
simulados durante as oficinas anteriores.

Simulação de uma Seleção I (3h)

TEMPO

20’

150’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Explicar acerca da Sequência do Dia: 
01 – Redação – eles terão 30min para cumprir esta Etapa. (TODOS JUNTOS)
02 – Informática - eles terão 1h para cumprir esta Etapa. 
Intervalo
03 – Raciocínio Lógico – eles terão 1h para responder o teste
04 – Fechamento com todos. Devolutiva do dia

(Durante as etapas de Informática e Raciocínio Lógico o grupo será divido em 02)

DESENVOLVIMENTO 
Neste dia, os jovens devem chegar cedo; vestir-se bem; preencher o formulário de inscrição; entregar o currículo, etc.
Na etapa 01 – todos sentados recebem uma folha de ofício em branco. Eles deverão discorrer sobre o tema da Redação, 
indicado no alto da página.

DIVISÃO DAS TURMAS
Na etapa 02 – Distribuir um texto e uma tabela. Eles devem ligar o computador e transcrever o texto. Ao terminar, 
chamar o instrutor, que salva o texto e indica o tempo utilizado para cumprir a tarefa, fazendo a devolutiva, 
individualmente.

Na Etapa 03 – Após o intervalo, segue-se o mesmo movimento, e convida o grupo para responder ao Teste de Raciocínio 
Lógico.

ENCERRAMENTO
Os educadores reúnem-se com o grupo, cumprimentam a todos e fazem a devolutiva da primeira fase da Seleção, e orientam 
quanto aos horários e material necessário ao dia seguinte.

9
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Folhas de frequência;
n Folhas Redação;
n Texto/ Tabela -  TIC;
n Questionário (CRT)

ORIENTAÇÕES

n O trio deve reunir-se previamente, para organizar todo o processo, confirmar presença de convidados, chegar mais cedo para recepcionar os jovens.
n Atenção para as fichas necessárias a esta Fase do Processo
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aneXo
SIMULAÇÃO DA SELEÇÃO
1. FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DO(A) CANDIDATO(A):  
DATA DE NASCIMENTO:      IDADE: 
ESCOLARIDADE:  
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
 

TELEFONES PARA CONTATO: 
(1)    (2)    (3)  

DOCUMENTOS QUE JÁ POSSUI: 
(   ) CTPS         (   ) CPF       (   ) INSCRIÇÃO NO SINE        (   ) ATESTADO RESERvISTA

2. REDAÇÃO
TEMA: “Discorra sobre sua visão acerca do Profissional do Século XXI, bem como posturas e 
competências necessárias a uma inserção qualificada no Mundo do Trabalho”
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A):  

TrABALHO
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ETAPA INFOrMáTICA 

O QUE TE FAz 
INSUBSTITUÍVEL? 8

Há um tempo, eu vi uma reportagem que mostrava que em uma grande empresa americana de franquias 
de cafeteria, havia uma loja que vendia mais que o dobro das outras. Os gerentes foram então analisar 
qual seria o motivo daquelas vendas extraordinárias. E o motivo não era uma melhor localização, produtos 
melhores ou preços mais baixos. Como era uma franquia todo o processo de criação de cada uma das 
centenas de lojas era praticamente igual.

A diferença que fazia toda a diferença advinha de uma funcionária que todos no bairro simplesmente 
amavam. Ela conhecia cada um dos clientes, chamava cada um deles pelo nome, conhecia quando 
estavam bem ou mal, as famílias, as profissões e, desta forma, tinha uma excelente convivência com todos. 
Como todos a admiravam, voltavam constantemente para comprar mais cafés e conversar com a mulher, 
já uma senhora por volta dos seus sessenta anos.

E o que fazia esta senhora insubstituível? 
A grande habilidade dela de conhecer os clientes. Tudo se devia somente à sua personalidade, ao seu jeito 
de agir e se comportar – e de se importar – com os clientes, de forma verdadeira e espontânea. 

Isto fazia com que ela fosse insubstituível para a empresa. Todas as outras funções que ela fazia – como 
servir o café ou o lanche – poderiam ser feitas por outras pessoas, mas a personalidade dela, no que a 
destacava, era insubstituível.

CONCLUSÃO
Descubra o seu potencial. Talvez o seu potencial seja raro, ou esteja escondido ou seja pouco utilizado. 
Pode ser que você o utilize fora do trabalho, ou não esteja usando em muitos momentos. Lembre-se 
sempre do que te faz insubstituível.

Tempo da atividade Qtd de erros digitação Qtd de erros formatação

NOTA

Aprovado (     )Sim  (     )Não

Nome do candidato:

Núcleo: Turma: Turno:

TrABALHO
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8 Fonte: Adaptado de texto de Psicólogo on line Felipe de Souza, publicado em http://www.psicologiamsn.com/2013/07/o-que-te-faz-insubstituivel.html 
Acesso em 08.09.13

AVALIAÇÃO
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aneXo
rACIOCÍNIO 
LóGICO

Neste teste temos 07 questões para você escolher pelo menos 05 questões para responder.

1. Diego e Aline foram até uma loja de eletrodomésticos comprar uma televisão que custava R$ 400,00 e 
um DvD player no valor de R$ 100,00. Se fossem comprar os dois objetos a prazo não teriam desconto, mas 
decidiram comprar a vista. Sendo assim eles conseguiram 15% de desconto. Quanto foi pago pelos dois 
eletrodomésticos?

2. Dona Cidinha comprou uma caixa de bombons para seus dois colegas de trabalho, Sidnei e Max. Sidnei 
tirou para si metade dos bombons da caixa. Mais tarde Max também tirou para si metade dos bombons 
que encontrou na caixa. Restaram 10 bombons. Calcule quantos bombons havia inicialmente na caixa.

3. Pontes Neto resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Carol resolveu 30 problemas e acertou 
24. Quem apresentou o melhor resultado? E por quê?

4. Uma fonte fornece 39 litros de água em 5 minutos. Quantos litros fornecerá em uma hora e meia?

5. Do meu salário R$ 1.200,00 tive um desconto total de R$ 240,00. Este desconto equivale a quantos por 
cento do meu salário?

6. O salário médio de uma indústria de 354 funcionários é de R$ 3.300,00. Se a indústria der um aumento 
de 20% para cada funcionário que possui, qual será o novo salário?

7. Na compra de um aparelho obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 
102,00 pelo aparelho, qual era o preço inicial?

TrABALHO
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TEMA

OBJETIVO n Propiciar aos jovens a vivência de um processo seletivo, com os componentes debatidos e 
simulados durante as oficinas anteriores.

Simulação de uma Seleção II (2h)

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Explicações acerca da Sequência do Dia: 
01 – Dinâmica – 1h para a vivência - 25 jovens
(Sugestões 1: Jogo dos Quadrados; 2: Auto-retrato (O Personagem)

02 – Entrevista – 1h para um grupo de 25 jovens

Intervalo

03- Devolutiva final
(As atividades 1 e 2, acontecerão de forma concomitante, os grupos serão divididos em 25) 

DESENVOLVIMENTO 
Na etapa da dinâmica, metade do grupo (25) se dirigirá a sala de DPS, para participar de uma vivência.

Na etapa da entrevista, três entrevistadores conversarão individualmente com o grupo, com um formulário de 
perguntas e observações específico. 

ENCERRAMENTO
Após o Intervalo, os entrevistadores e educadores reúnem-se com o grupo, cumprimentam a todos e fazem a devolutiva de 
como eles se saíram na Seleção, ressaltando os pontos positivos e o que eles ainda tem a melhorar.
Solicitar ao final, uma auto avaliação dos jovens sobre sua participação na simulação de seleção.

10
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Folhas de frequência
n Roteiro entrevista
n Material Vivência: quadrados recortados, envelopes, papel e canetas/ lápis coloridos.

ORIENTAÇÕES

n Identificar profissionais que realizam seleção de RH, para participar, como voluntários.
n Combinar previamente com educadores de TIC e CRT o suporte para os jovens que não estejam na entrevista.
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SIMULAÇÃO DA SELEÇÃO
FICHA DE OBSERVAÇÃO ENTREVISTA

NÚCLEO:      DATA: ___/___/___      TURMA: 

ENTREVISTADOR: 

VAGAS:  

1 – Nome completo:         2 – Idade:  

3 – Você já trabalhou antes? Fale um pouco sobre sua experiência com trabalho, seja trabalho 

formal ou informal.

4 – O que motivou a sua saída do último trabalho?

5– Diga 3 qualidades e 3 dificuldades suas:

Qualidades:

Dificuldades:

6 – Qual sua pretensão salarial?

7 – Se nós ligássemos para seu último chefe, o que ele provavelmente diria de você?  

(Se nunca trabalhou: um professor/ o educador âncora)

TrABALHO
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aneXo
SIMULAÇÃO DA SELEÇÃO
FICHA DE OBSERVAÇÃO ENTREVISTA

8 – Eu entrevistei outros 3 candidatos mais experientes. Por que você acha que eu devo contratar 

você para este cargo?

9 – Como você avaliaria essa oportunidade profissional que você tem agora?

10 – Você teria alguma pergunta ou observação a fazer?

Observações relevantes sobre o jovem para o exercício de feedback:

(Obs: a consolidação da pontuação está em planilha Excel. Ver Material de Suporte do Educador) 

TrABALHO
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aneXo
DINÂMICAS

TrABALHO
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JOGO DOS QUADRADOS

Objetivo
> Reelaborar posturas individualistas e cooperativas no trabalho em equipe. 
> Fortalecer o processo de comunicação

Material
04 envelopes com peças (em EvA ou cartolina) do jogo dos quadrados.

JOGO DE QUADRADOS

ATENÇÃO!
Para esta atividade, o orientador/facilitador deve preparar, previamente, 4 envelopes da seguinte 
forma: envelope 1, com 02 peças do Q1 e 01 do Q2. No segundo envelope – 02 peças do Q2 e uma 
do Q3 – e assim, sucessivamente. Cada envelope deve conter sempre três peças.

DESENVOLVIMENTO
O instrutor...
1 - Divide a turma em 4 subgrupos e distribui 
os envelopes aleatoriamente.
2 - Solicita aos participantes que, porventura, 
conheçam o exercício não revelem aos 
colegas.
3 - Informa aos grupos que o desafio é formar 
um quadrado perfeito com as peças, 
seguindo as regras. Quem terminar, informar 
a turma que já terminou.
4 - Em seguida, apresenta as regras para a 
turma:
REGRA ÚNICA: não pode rasgar, 
dobrar, amassar ou riscar nenhuma das peças 
do envelope.
5 - Solicita que os grupos iniciem suas tarefas.
6 - Aguardar até que os grupos percebam 
que precisam interagir uns com os outros, de 

forma cooperativa, e concluírem a tarefa.
7 - O educador somente deve se dar 
por satisfeito / a tarefa somente estará 
concluída quando todos formarem – 
com os quatro quadrados menores – 
um quadrado perfeito maior.
8 - Ao final, indagar aos grupos:
a) Alguém planejou o trabalho?
b) Todos estavam empenhados em formar o 
quadrado, ou alguém ficou indiferente?
c) Alguém teve medo de procurar ou oferecer 
ajuda dos grupos vizinhos?
d) Alguém procurou trocar peças sem o 
consentimento do outro?
e) Alguém ofereceu peças? Alguém 
atrapalhou ou prejudicou seu grupo 
ou outros grupos?
f) Alguém coordenou ou monopolizou o 
grupo? Alguém roubou ou escondeu peças?

g) Houve cooperação entre os grupos? Houve 
competição entre os grupos?

FECHAMENTO
Concluir refletindo com o grupo:

> A comunicação, a cooperação e a 
solidariedade são condições básicas para que 
uma equipe atinja seus objetivos.
> As posturas individualistas não fortalecem 
as outras pessoas e as equipes para 
realizarem seus objetivos.
> Quando enxergamos somente a nossa 
tarefa separada das demais e temos posturas 
do tipo: “já fiz a minha parte!” perdemos a 
noção do todo e não colaboramos em nada 
para que a equipe atinja seus objetivos.
> Os comportamentos que tivemos aqui 
nesta atividade se repetem no dia-a-dia.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 202

aneXo
O PErSONAGEM

TrABALHO
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1. Grupo em círculo, sentado.

2. Solicitar que desenhem na folha de papel uma figura humana de frente, da 
cabeça aos pés. Ao terminar, colocar o desenho no chão à sua frente. Olhar para a 
figura, entrar em contato com ela, dar-lhe uma identidade, uma vida e um nome.

3. Pedir a todos que, juntos, cada um no seu desenho, respondam por escrito às 
solicitações que lhes serão feitas, descritas a seguir.

> Saindo da cabeça do personagem, fazer um balão com três ideias 
que  ninguém irá modificar;

> Saindo da boca, fazer um balão com uma frase que foi dita e 
da qual se arrependeu e outra frase que precisa ser dita e ainda 
não o foi;

> Do coração, sair uma seta, indicando três paixões que não vão se 
extinguir. Chamar a atenção do grupo para o fato de que o objeto 
da paixão não precisa necessariamente ser alguém, podendo tratar-
se de uma ideia, uma atividade, etc.;

> Na mão direita do personagem, escrever um sentimento que 
este tem disponível para oferecer;

> Na mão esquerda, escrever algo que ele tem necessidade de 
receber;

> No pé esquerdo, escrever uma meta que deseja alcançar;

> No pé direito, escrever os passos que precisa dar em relação a 
essa meta.

4. Quando todos terminarem o que foi solicitado, pedir que mantenham 
contato com o personagem desenhado, procurando os pontos 
semelhantes e diferentes entre ambos. Escrever no verso da folha as 
semelhanças e as diferenças encontradas.

5. Plenária:
> Apresentar para o grupo o seu personagem na terceira pessoa;

> Falar das semelhanças e das diferenças que o ligam a ele.
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TEMA

OBJETIVOS n Realizar um trabalho de complementação às oficinas anteriores, fortalecendo aspectos 
internos do grupo;
n Trazer o conceito de “intraempreendedorismo” e provocar o grupo a aplicá-lo em suas vidas e 
seus trabalhos.

Intraempreendedorismo

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Falar para o grupo que, após estas 2 semanas de “fortes emoções”, e de treinamento para os processos seletivos que 
chegarão em breve, é tempo agora de realizarmos alguns exercícios de contato com nosso “Eu” interno.
> Como estamos, internamente?
> E nossas motivações? Mais claras? Fortalecidas?
Explicar que o tema da oficina se refere à Empreendedorismo.
> O que eles entendem por empreendedorismo?
> Por que é importante entender esse Tema?
> E INTRA EMPREENDEDORISMO, eles conseguem identificar o que seja?
Esclarecer, então, que a ideia é que hoje, o grupo reflita um pouco sobre “ATITUDES EMPREENDEDORAS”
> Em algum momento, sou empreendedor de minha vida, de meus sonhos, meus objetivos?
> Conheço pessoas empreendedoras?
> O que me chama a atenção nelas?

DESENVOLVIMENTO 
Separar o grupo em 4 equipes e solicitar que leiam o texto Intraempreendedorismo, anotando pontos 

que considerem interessantes.
Cada equipe apresenta os pontos que chamaram mais atenção.

Fazer o fechamento, ressaltando a importância da paixão, do interesse, da motivação, da iniciativa, 
no Mundo do Trabalho.

Lembrar que esse diferencial é em grande parte, de responsabilidade do jovem desenvolver 
e impactar em seu grupo, em seu trabalho.

ENCERRAMENTO
Em círculo: uma frase.
Que atitude empreendedora posso buscar agregar às competências já desenvolvidas?

11
trabalho

MATERIAL NECESSÁRIO

n Caderno do Participante – texto: Intraempreendedorismo
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O INTrAEMPrEENDEDOrISMO 9

A paixão das pessoas pelo que estão fazendo é o que abastece o espírito empreendedor em 
cada um. Mas a responsabilidade por acender essa chama na empresa é tanto do funcionário 
quanto da organização.

 Adoro conhecer e entender a vida de empreendedores. Quando reconheço um, fico até chato 
de tanto perguntar sobre sua história. A maioria adora – bom para mim!  Acho que sempre existe 
muito o que aprender com aqueles que conseguiram empreender em suas vidas.

Obviamente existem alguns pontos em comum na história dessas pessoas. Um deles, que 
identifico na grande maioria, é o quanto foram (e são) realmente apaixonadas por algo – 
uma ideia, uma tarefa, um sonho – e o quanto todas as dificuldades encontradas não foram 
desculpas para que suas buscas deixassem de ser realizadas. Aliás, normalmente foram muitas 
as dificuldades e, consequentemente, os sacrifícios. E, quando normalmente pergunto “valeu a 
pena?”, elas são bem certeiras: dizem que fariam tudo de novo.

Está justamente aí uma parte muito importante do que significa empreender. Quando 
passamos a considerar a possibilidade de empreender dentro de uma empresa, não podemos 
desconsiderar como esta paixão se impõe, dentro de duas perspectivas distintas, porém 
complementares.

A primeira é a perspectiva do indivíduo, que de alguma forma escolheu estar em uma 
determinada organização. De que forma ele teria feito tal escolha?

Nosso modelo de educação (tanto formal quanto informal), é focado em transferência de 
conhecimentos, regras, padrões que deram certo no passado, o que não necessariamente nos 
ajuda a saber escolher. Escolher significa legitimar uma busca pessoal, com todos os benefícios, 
consequências e responsabilidades que ela traz consigo.

É impressionante como, no ambiente das organizações, encontro pessoas infelizes. E, na 
maioria das vezes, na perspectiva das pessoas a responsabilidade por esta infelicidade é sempre 
das empresas – pelo salário incompatível, pela falta de espaço para crescimento, pelo não 
envolvimento com os indivíduos, para ficarmos nos aspectos mais recorrentes. Esquecem que no 
final das contas escolhemos estar onde estamos e podemos escolher como lidar com situações 
que muitas vezes não são as que queremos. Dentro das empresas, o empreendedorismo nas 
pessoas (representado por suas buscas e suas paixões) só surgirá se elas escolherem estar ali, 
naquele trabalho, independentemente das dificuldades, da falta de recursos e dos problemas 
que possam enfrentar.

TrABALHO
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9 Fonte: http://www.endeavor.org.br/artigos/gente-gestao/cultura-corporativa/os-dois-lados-do-intraempreendedorismo#sthash.rCuNdGId.dpuf 
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A segunda perspectiva é a da organização, ou daqueles que a representam em alguma 
circunstância.  Será que nós, como líderes e gestores, sabemos contratar pessoas apaixonadas? 
Aliás, acho que nem estamos muito preparados para isso. E mais: será que nos comprometemos a 
alinhar os papéis dos profissionais que já estão conosco àquilo que eles realmente se dedicaram 
a realizar vigorosamente para o benefício da organização?

visitei recentemente uma grande empresa que tinha o desafio de estimular o 
intraempreendedorismo.  Conversando com as pessoas, ficou claro que o que procuravam não 
eram suas paixões, mas títulos, melhores salários (apenas pelos salários, sem que estivessem 
relacionados a realizações que os justificassem). Seus executivos tornaram-se vítimas de si 
mesmos. Não faziam o que queriam, mas não se davam a oportunidade de mudar. Como o 
empreendedorismo pode se manifestar nesse ambiente?

É certo que existem outros pontos para que o empreendedorismo seja uma realidade dentro das 
organizações: outras atitudes, processos e tarefas que o suportem, recursos adequados (apesar 
de achar que, às vezes, a falta de recursos pode até ajudar). Mas nada disso pode ser discutido 
sem a condição básica de existirem pessoas dedicando às organizações o potencial ilimitado de 
suas almas – um ganho surpreendentemente significativo se contraposto ao hábito vigente de 
nos satisfazermos com a mera presença de corpos que já se acostumaram a apenas estar lá.

TrABALHO
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OBJETIVO n Identificar com os jovens quem os inspira na busca profissional e porquê.

Identidade Profissional - Quem Me Inspira?

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Lançar as perguntas para a turma: Quem me inspira ou Quem eu admiro profissionalmente? Por Quê?

DESENVOLVIMENTO 
Entregar para cada jovem uma folha de papel ofício e 10 círculos de papel. Orientar a escrever o nome de 10 profissionais 
com os quais convive com frequência. Podem ser parentes, amigos, outros. Ao lado do nome destas pessoas, escrever a 
profissão delas.

A seguir cada jovem desenha um círculo no centro da folha e escreve seu nome. Depois cola cada círculo ao redor de seu 
nome, próximo ou distante dele de acordo com a relação de proximidade de cada um com ele. 
Sugerir que cada um olhe para seu trabalho e se questione: 

> Quem está mais próximo? Qual a profissão desta pessoa? Identifico-me com ela?
> E de quem estou mais longe?
> Qual é o meu relacionamento com estas pessoas?
> Assim como no desenho, sou sempre o centro de tudo?
> Tem alguma destas profissões com a qual me identifico? Por quê?

Após os questionamentos cada um compartilha os seus resultados com um colega ao lado e escreve em sua folha com 
qual profissão mais se identifica e por que.

ENCERRAMENTO
Ao final, em círculo, cada um responde a pergunta: Sinto-me feliz fazendo... E fixa seu trabalho na parede da sala formando 
um painel ou entrega a atividade para o educador utilizar as informações posteriormente. 

12
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n 10 círculos de papel (2cm de diâmetro) para cada participante;
n Papel ofício;
n Caneta;
n Cola.
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TEMA

OBJETIVOS n Propiciar ao grupo um momento de reflexão e auto avaliação, acerca da experiência da 
Vivencia Prática;
n Contribuir para o aprimoramento da prática, para os que ainda não concluíram.

Retorno dos Jovens sobre a Vivência Prática

TEMPO

20’

80’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
A mão amiga: Em círculo, o educador dá sua mão direita para a pessoa que está ao seu lado, e diz uma palavra, um 
sentimento que oferece/deseja ao grupo. Um por vez, dá continuidade, até que todos participem. 
Encerra-se com uma salva de palmas.

Opção: ir formando o círculo na medida em que cada um chama alguém, dá a mão e diz uma palavra, um sentimento que 
oferece/deseja ao grupo.

DESENVOLVIMENTO 
Café Mundial:
n Dividir a sala em grupos de 08 jovens. Cada grupo formado deverá ter um conjunto de 5 cartolinas e 08 pincéis 
disponíveis. Explicar o movimento: 
n Ao provocados por uma pergunta, eles colocarão suas opiniões. Podem escrever ao o mesmo tempo, a partir de seus 
lugares. Após escreverem, conversam sobre o assunto. Escolhem uma pessoa para apresentar.
n Após responderem, trocam de grupo. Vivenciar o mesmo processo, buscando SEMPRE estar com colegas diferentes. 
n Os grupos devem evitar pessoas “repetidas” fazendo a síntese das discussões.

n Perguntas:
1) O que foi ou está sendo a vivência prática para você?
2) Que dificuldades você enfrentou ou está enfrentando?
3) Que contribuições ela pode trazer para seu perfil e experiência profissional?
4) Que contribuições você aportou para a instituição?
5) Qual sua avaliação da experiência (até o momento)?

(Educador recolhe respostas, para posterior sistematização)

ENCERRAMENTO
Leitura dramatizada do texto: Sorria .... e Inove!

13
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Cartolinas;
n Pincéis;
n Caderno do Participante – texto: Sorria... e Inove!
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Régine Ferrandis, de Paris.

Imensas inovações - aquelas que transformam relações com o mundo e com o nosso eu - exigem um 
longo tempo para se concretizarem. Raramente nascem de um dezembro para outro, ou no momento em 
que estamos debaixo do chuveiro.

Mas existem pequenas inovações que podemos estimular ou cultivar todos os dias. Para ocorrerem, elas 
não precisam de métodos científicos, não necessitam de neurônios brilhantes e dispensam dinheiro e 
burocracias.

Pois sutis inovações podem acontecer em meio segundo de um insight, dentro do metrô entre a estação 
Liberdade e a Praça da Sé, no intervalo entre o ensaboar e o enxaguar os cabelos. Elas costumam vir com a 
velocidade de um click.

Click! Posso mudar a velha maneira de escrever um texto. Click! Posso acrescentar um novo tempero no 
arroz e no feijão. Click! Posso experimentar um novo trajeto da casa para o trabalho. Click, posso dar minha 
oficina de uma forma inédita.

Click, de agora em diante, serei uma pessoa inventiva. vou tentar fazer as coisas e me relacionar com os 
outros de maneira pouco preconceituosa, bem menos manteiga rançosa. Passo número um: vou mudar o 
ângulo de visão.

Já saquei. Inovação é produto da criatividade. Esta última, por sua vez, tem tudo a ver com a abertura de 
espírito. Tudo a ver com a audácia diante das adversidades, essas, aliás, brotam como capim nos nossos 
caminhos.

Se um modelo, procedimento, método deixaram de funcionar, precisamos inventar outros melhores. 
E nem pensar que os novos modelos serão definitivos. Eles também têm data de validade. Quer dizer, 
impossível parar de inovar.

É a inovação, ou a possibilidade dela, que nos faz pular do quentinho da cama para a roda viva do mundo. 
A ideia de fazer diferente aquilo que fazemos igual, nos empurra para um trabalho mais relevante. E por 
que não? Para uma vida mais divertida.

Reparem em como ficamos alegres quando inovamos. Dá uma sensação redonda de ter superado uma 
dificuldade, um conjunto de mesmices que tramavam contra nós. É isto então, tentar fazer diferente e 
melhor é jogar para o gol!!

TrABALHO
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10 Fonte: Por Fernanda Pompeu | Mente Aberta. 
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TEMA

OBJETIVO n Promover um momento de reflexão e de corresponsabilização, de cada um, com seu futuro 
profissional e sua entrada no Mundo do Trabalho.

As Profissões do Futuro Mundo do Trabalho 

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar o grupo a sentar-se em círculo. Colocar música suave. 
Realizar exercício de respiração e contato interior, de olhos fechados.
n Como me sinto com relação ao Trabalho, hoje?
n O que me motiva ou desmotiva?
n Qual minha disponibilidade para concretizar, em meu projeto de Vida, a dimensão Profissional?
n Onde eu quero chegar? O que eu busco?
Enquanto isso, distribuir pela sala imagens de diferentes tipos de trabalho: na cidade, no campo, em ótimas condições, em 
péssimas condições, com tecnologia, no comércio, etc. (ou objetos que representem trabalhos: um mouse, livro, uma mini 
caixa-registradora, sacolas plásticas, etc.)
Convidar o grupo a abrir os olhos e observar as imagens/ objetos. Solicitar que cada um pegue uma imagem/ objeto e, a 
partir da justificativa da escolha, faça uma retrospectiva do Tema Trabalho.

DESENVOLVIMENTO 
n Escrever no quadro, a frase: “Cada um é responsável pela sua carreira. E é fundamental pegar para si essa 
responsabilidade. A empresa não é responsável pelo desenvolvimento da sua carreira, quem é responsável por 
ela é você” e pedir que eles comentem o que isso tem a ver com a discussão inicial.
n Vamos agora fazer um “exercício de Futuro”? Como vocês imaginam que será o futuro do mundo do Trabalho?
n Passar a mídia: https://www.youtube.com/watch?v=7zfwuwD4tkM Acesso 08.09.13
n Convidá-los a ler, coletivamente o texto “As Profissões de Futuro”. Comentar.

ENCERRAMENTO
Vivência dos Pés: Motivar os jovens a desenharem num grande papel o próprio pé. Em seguida, os jovens irão responder 
aos seguintes questionamentos: 

n Todos os pés são iguais? (Tem os mesmos objetivos)
n  Estes pés caminham muito ou pouco? (Refletindo dos objetivos que buscam alcançar)
n Por que precisam caminhar?
n Caminham sempre com um determinado objetivo? (Refletir sobre os objetivos já alcançados).
Terminada a discussão, o educador convida a todos a escreveram no pé que desenharam um compromisso concreto que irão 
assumir no mundo do trabalho. Após, solicitar que encontram, na sala, um local para colocarem seus “pés

14
trabalho

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Imagens e/ou objetos relacionados ao Mundo do Trabalho;
n Música de relaxamento;
n Caderno do Participante – texto: As Profissões do Futuro.

ORIENTAÇÃO

n Preparar o material com antecedência, checar som e imagem antes da oficina.

TEMPO

20’

50’

50’
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Tanto a evolução quanto as rápidas mudanças tecnológicas têm imprimido na sociedade um 
ritmo alucinante de transformações de comportamento, tanto nas diversas formas de produção 
de bens e serviços quanto nas de consumo e novos padrões de comportamento, trazendo 
modernidade, informação, novas formas de relacionamento e, evidentemente, de gosto e de 
satisfação das necessidades. 

O fenômeno implica, hoje, procurar vislumbrar o que está por acontecer, tomando como 
base os parâmetros técnicos existentes e aqueles que se encontram incipientes, em fase de 
estudo e de elaboração.

Que carreiras deverão se destacar na sociedade do amanhã (ou daqui a pouco)? Seguramente, 
essas profissões acompanharão as mudanças sociais e econômicas para poderem se constituir 
na solução dos problemas referentes ao envelhecimento, ao estresse, à escassez dos recursos 
naturais, à agressão ao meio-ambiente, à conquista espacial, entre outros, relacionando-se com o 
descobrimento de novas tecnologias e novas modalidades de oferta ao homem, de segurança e 
qualidade de vida.

Tanto segurança quanto qualidade de vida (criação de condições para que o homem viva mais 
e de forma saudável) são temas recorrentes, cujas soluções merecem aprofundamento do 
conhecimento científico e da formulação de políticas públicas, dado que o crescimento das 
cidades traz inúmeros problemas e conflitos na distribuição do espaço e no atendimento às 
necessidades dos residentes.

Com o crescimento das grandes cidades, o mundo passou a enfrentar problemas acumulados, 
tais como os relacionados ao envelhecimento humano, à escassez de fontes de energia e de 
água, à produção de alimentos, ao clima, ao comportamento social e à moral, entre outros. Em 
contrapartida aos problemas, passou a refletir e a explorar novas vertentes em áreas como a 
nuclear, a médica, a física, a nanotecnológica, a de engenharia e a das ciências sociais.

Para estabelecer as profissões que vão lidar com os problemas da humanidade no futuro não muito 
remoto, tomando como base previsões para 2030, a consultoria britânica FastFuture organizou o 
estudo The Shape of Jobs to Come (Os tipos de trabalho que virão, em tradução livre), entrevistando 
489 especialistas de 58 países em 5 continentes.

Policiais do clima, nanomédicos, fabricantes de partes do corpo humano, farmagranjeiros, 
geriatras, cirurgiões para aumento da memória, especialistas em ética científica, organizadores 
de vidas eletrônicas, destruidores de dados pessoais e especialistas em reversão de mudanças 

TrABALHO
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11 Trechos de texto de Antônio Everton Chaves Junior em http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/as-profissoes-do-futuro/. Acesso 27.08.2013
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climáticas seriam algumas das profissões a serem criadas ou aprimoradas nas próximas duas 
décadas, considerando novos paradigmas tecnológicos e de produção e outros padrões de 
comportamento e de consumo.

No Brasil, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas 
Gerais fez um trabalho semelhante e projetou as profissões do futuro. Um pouco diferente das 
previsões do exterior, por aqui algumas carreiras promissoras seriam gestor de resíduos (ou 
lixólogo), tradutor cultural, cientistas socioambiental, especialista em desastres e epidemias, gestor 
de cidades e organizador de dados.

Dada a velocidade das transformações por que o mundo passa, refletir sobre o tema representa 
fincar novas bases para o desenvolvimento e gerar novas relações sociais de produção em favor 
da criação de melhores condições de trabalho, para que o resultado das atividades científica e 
econômica possa se converter em mais tempo de vida e em maior qualidade para o homem, 
segundo a evolução dos padrões técnicos.

Com a modernização dos meios de produção, uma fase como a vivida pelo Brasil, hoje retomando 
o crescimento, faz-se acompanhada do aumento da demanda de mão de obra especializada 
(universitária ou técnica), sendo que nem todos os ramos industriais estão sendo atendidos, como é 
o caso da construção e da petroquímica, entre outros.

Tal fenômeno semeia a importância da capacitação do trabalho, tanto no presente quanto no 
futuro, para a economia do País, em face da disputa das empresas por profissionais melhor 
qualificados, num contexto de economia cada vez mais competitiva, principalmente por força da 
ação dos vetores que a impelem para o mercado globalizado.

Portanto, a concorrência será cada vez mais acirrada na medida em que o mercado vai se tornando 
mais exigente, e o mundo externa preocupações maiores com a economia global, o meio ambiente, 
as fontes de energia, as tecnologias, os combustíveis não renováveis, a alimentação, a ciência, o 
espaço sideral, a demografia e a longevidade humana – problemas atuais que tendem a tomar 
proporção maior no futuro pouco remoto.

TrABALHO
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TEMA

OBJETIVO n Dar suporte aos jovens na apresentação do produto.

Apresentação do Produto + Avaliação do Tema

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Oficina conduzida por CRT
Solicitar previamente uma proposta de abertura, por voluntários.

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação do Produto.

ENCERRAMENTO
A Cargo dos Jovens.

15
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MATERIAL NECESSÁRIO

n Identificar com os jovens o que será necessário

ORIENTAÇÃO

n Solicitar previamente dos jovens a proposta do dia.

TEMPO

10’

90’

20’

PrOJETO DE VIDA II
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TEMA

OBJETIVOS n Retomar os objetivos e propostas relacionadas à elaboração de um Projeto de Vida, a partir de 
uma reflexão sobre os caminhos trilhados e a trilhar.
n Estimular o grupo a pensar sobre suas metas para o próximo ano.

Minhas metas e o meu Caminho

TEMPO

15’

100’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Convidar o grupo a dizer o que entende por CAMINHO. 
n Anotar os resultados no quadro. Em seguida, ao som da música Estrada - Cidade Negra, o educador induz os jovens a um 
breve relaxamento, de olhos fechados, pedindo a todos para ficar atentos à letra. 
n Em seguida, pedir que os jovens comentem as principais mensagens da música.

DESENVOLVIMENTO 
Distribuir lápis e papel para cada um dos jovens, pedindo que desenhem uma estrada. Disponibilizar, no centro da sala, lápis ou 
canetinhas coloridas. Em seguida pedir para irem complementando o desenho, a partir das seguintes indagações:

n De onde vem sua estrada?
n Em que parte da estrada você está, hoje?
n Represente ou escreva como se sente nessa estrada. Ela é confortável, desconfortável. Que sentimentos e sensações 
ela lhe transmite?
n Tem pessoas nessa estrada? Quem são?
n Tem obstáculos nessa estrada?
n Onde ela chega?
n Acrescentar outros elementos que caracterizam essa estrada

n Ao final da vivência cada jovem apresenta sua “Estrada” e compartilha suas respostas com os demais. Ao final de cada 
apresentação, o jovem se dirige para o Mural “MINHA ESTRADA” (colado previamente pelo educador na parede) e coloca sua 
representação lá.
n Em seguida, relacionar as estradas dos jovens com seus projetos de vida, destacando o estabelecimento de metas na primeira 
fase de Projeto de Vida. 

ENCERRAMENTO
n Perguntar: das metas pensadas, cada um elegeu uma. Onde, no caminho, esta meta se encontra? Como ela se desdobra 
para o próximo ano? O grupo compartilha suas reflexões.

1
projeto

de vida 2

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia ou aparelho de som
n Música Estrada - Cidade Negra
n Folhas de papel ofício, canetas, lápis, canetas coloridas
n Fita crepe
n Tarjeta grande com o título “MINHA ESTRADA”
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TEMA

OBJETIVOS n Refletir com os jovens sobre suas ações concretas em relação à entrada no mundo produtivo.
n Provocar no grupo o reconhecimento do contexto de escolhas em suas vidas, a partir deste 
momento.
n Questioná-los acerca das prioridades e como se dedicam a elas.

Tudo é uma Questão de prioridade

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Perguntar aos jovens: O que vocês entendem por prioridades?
Após escutá-los, mais uma vez, pergunta: como vocês estabelecem suas prioridades?

DESENVOLVIMENTO 
n Entregar aos jovens um questionário com atividades que eles costumam realizar em seu cotidiano. Pede que inicialmente, 
leiam todas e reflitam como reagem a elas.
n Orientar que eles devem colocar os números de 1 a 20, do lado esquerdo de cada ocupação, de acordo com o gosto, as 
vontades e os desejos no momento atual. Por exemplo: “de tudo isso, gostaria muito (desejaria, teria vontade...) de”:
Em 1º lugar... Em 2º lugar... Em 3º lugar...
n Em seguida, do lado direito, colocar, novamente, os números de 1 a 20, de acordo com a necessidade, a importância, as 
prioridades, o dever ser, isto é, como tudo isso deveria ser vivido na vida de cada participante.
Em seguida, convidar o grupo para participar da seguinte reflexão:

n O que mais chamou atenção na reflexão individual?
n O que foi fácil e o que foi difícil?
n Quais as descobertas que fizeram?

ENCERRAMENTO
Promover uma reflexão com os jovens em relação ao ano que está acabando, solicitando que pensem: quais são as prioridades 
para o próximo ano? Vale a pena modificar algumas prioridades? Como está sua disponibilidade para começar a trabalhar?

n Tarefa de Casa: Revendo Sonhos e Metas. Solicitar que cada um, com tempo e consigo mesmo, eleja sua meta prioritária e 
faça um exercício detalhado dos passos para alcança-la, segundo proposta do Encarte.

2
projeto

de vida 2

MATERIAL NECESSÁRIO

n Questionário sobre prioridades
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INTErESSES... VONTADES... 
NECESSIDADES... PrIOrIDADES

DESEJOS NECESSIDADES

Estar mais tempo com o melhor amigo ou melhor amiga

Fazer academia

Namorar

Participar de processo seletivo

Ficar no facebook

Passear, visitar parentes em outras cidades

Dormir mais, já que concluiu o Ensino Médio

Organizar currículo e deixar em empresas que estão realizando 
contratações

Ajudar nas atividades domésticas de minha casa

Estudar para provas de concursos

Iniciar um trabalho

Conversar mais com os meus pais

Fazer uma Faculdade

Ir ao Estádio ver os jogos do time favorito

Aproximar-se mais de Deus

Fazer um trabalho comunitário/ solidário

Ler um bom livro

Fazer cursos complementares, para aumentar chances 
de contratação profissional

Fazer uma revisão geral na Saúde

Cumprir pelo menos, uma meta de seu Projeto de Vida

PrOJETO DE VIDA II
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TEMA

OBJETIVOS n Refletir com o grupo a complementaridade entre Projeto de Vida e Projeto de Carreira.
n Incentivar os jovens a analisar e avaliar como tem conduzido sua vida até hoje, identificando 
os obstáculos e as soluções encontradas para superá-los.

Comprometendo-me comigo mesmo

3
projeto

de vida 2

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO - O SONHO
n Pedir ao grupo para formar um círculo, explicando que esta é a última oficina desta Semana Especial, de retomada do 
Projeto de Vida.
n Solicitar para que voluntários façam um breve resumo das 2 oficinas anteriores. Onde as vivências compartilhadas, estão a 
nos levar?
n O educador traz o “O Livro dos Sonhos”, construído no início do Curso. 
n Qual o sentimento, com a visão de nosso livro? O que tem meu ali? Em quê ampliei minha percepção, acerca de meu 
futuro, desde então? 
n Falar que, a partir da entrada dos jovens no CDD, uma nova etapa de vida e de demandas escolares/ profissionais se iniciou.
n Pergunta: Como posso tirar melhor resultado delas?
n Com uma música suave, convidar 2 jovens para abrir o livro e estes auxiliam na entrega a cada um sua carta dos sonhos e 
solicitar que os jovens leiam, reflitam e compartilhem, em trios, os seus sonhos.

DESENVOLVIMENTO – O COMPROMISSO 
n Iniciar a narração:
Existe uma pequena plantinha, que se acredita trazer sorte... vocês sabem o nome dela? Alguém já viu uma? Com que se parece?
Ela não é fácil se ser encontrada, como a sorte também....
Vocês, no início do ano, participaram de uma “alquimia”, lembram? Vocês transformaram uma folha de papel em uma camiseta, 
onde colocaram suas expectativas com o CDD.
Hoje, com uma folha de papel, nós vamos fazer surgir... um TREVO DE 4 FOLHAS!
n Pedir que o grupo se mantenha em trios, distribui 4 pequenas folhas para cada um dos integrantes e disponibiliza lápis 
coloridos e tubos de cola. Pede que assistam atentamente ao passo-a-passo, montando com ele.
n Quando todos tiverem seus trevos, explicar: vocês necessitaram de atenção, esforço, colaboração, disciplina, inspiração, 
para montar seus trevos.
n Assim também, a sorte em nossos destinos, não chega por acaso. Precisamos investir nossos conhecimentos, nossa 
determinação, para fazê-la florescer.
n Solicitar então, que escrevam, em cada uma das folhas do trevo:
1. Meu compromisso com meu bem-estar pessoal
2. Meu compromisso com meu desenvolvimento acadêmico
3. Meu compromisso com meu futuro profissional
4. Meu compromisso com o planeta
Este trevo é um presente, no presente. Que ele possa inspirá-los a construir um futuro de grandes realizações, associando o 
talento e a sorte, ao esforço e a competência!

ENCERRAMENTO – A INSPIRAÇÃO
Solicitar ao grupo uma grande roda, e passa, em um slide, a história abaixo: 

A PEDRA
O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil. 
O empreendedor, usando-a, construiu. 
O camponês, cansado da lida, dela fez assento. 
Para meninos, foi brinquedo, 
Drummond a poetizou. 
Já, David com ela matou Golias, e 
Michelangelo transformou-a na mais bela escultura… 
Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem!
E vocês, o que fariam com ela?

Ler com os jovens, trecho a trecho. Em roda, reflete sobre as potencialidades deste momento de vida, e de como essas forças 
podem ser utilizadas de forma construtiva para que cada um seja um BOM GESTOR DE SUA VIDA!

MATERIAIS NECESSÁRIOS
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ÉTICA E CIDADANIA
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COM.DOMÍNIO DIGITAL

DPS
TEMA

ÉTICA E 
CIDADANIA

OFICINAS

1 - Introdução ao Tema + Discussão acerca do Produto (Ação Solidária)
2 - O que é Ética; o que é Moral? O que é Cidadania?
3 - Atitudes e Valores Éticos
4 - O que é valor? / Atitudes e valores éticos presentes na minha vida.
5 - Elaboração do Projeto da Ação Solidária
6 - Filme: (Sugestão: Corrente do Bem)
7 - Direitos Humanos   
8 - O que é Público e o que é do Governo  
9 - Conscientização Política: Meu Voto, Minha Responsabilidade
10 - O Valor da Ética na Cidadania Plena
11 - Ética, Responsabilidade Socioambiental e Empresarial
12 - Saúde Ecológica 
13 - Apresentação da Ação e Rito da Cidadania

reLaÇÃo daS oFIcInaS 
de ÉTIca e cIdadanIa
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TEMA

OBJETIVOS n Introduzir o tema e esclarecer acerca dos conteúdos a serem trabalhados no período;
n Possibilitar aos jovens vivenciar e discutir posturas Éticas no seu cotidiano.

Introdução ao Tema + discussão acerca do Produto (Ação Solidária)

TEMPO

20’

60’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Explicar o início de um novo tema que será compreendido na integração de diversas atividades. Convidar a turma para 
assistir a mídia da Ana Carolina e pergunta se os jovens conseguem adivinhar qual é o tema central das discussões.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=KkzLFx4b66Q Acesso em 27.09.2013
 Após as contribuições dos jovens, perguntar para cada um: o que é ética? O que é ser cidadão? Relacionar às imagens do clip.

DESENVOLVIMENTO 
Vivência: A lâmpada de Aladim 
Cada jovem recebe um lápis, uma folha de papel ofício, desenha uma na lâmpada e escreve um pedido (ou três pedidos) 
que faria a Aladim. 
Tempo. 
Em seguida, cada jovem apresenta seus pedidos ao grupo. Depois que todos tiverem apresentado agrupar as fichas de 
trabalho em: pedidos feitos em benefício próprio / pedidos feitos em benefício do outro / pedidos feitos em benefício da 
coletividade. 
Esses critérios de classificação não devem ser revelados ao grupo, isso deve ser objeto de discussão e observação do 
grupo. Plenária. 
Observação: Pontuar que a preocupação individual é válida, mas que a satisfação pessoal particular está ligada ao bem 
estar coletivo.
Fonte: Margarida Serrão. Aprendendo a Ser e a Conviver. FTD

ENCERRAMENTO
Falar sobre os conteúdos do Tema e o Produto - Ação Solidária - para que os jovens iniciem o planejamento das atividades. 
(Os jovens devem realizar alguma ação solidária em local de sua escolha, não há carga horária estipulada para a ação). A ação 
solidária será vivenciada durante o módulo de Ética e Cidadania e ao final, os jovens apresentarão como foi à ação; o que 
aprenderam, como se sentiram, o que vivenciaram etc. 

1
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Mídia Ana Carolina;
n Papel ofício;
n Lápis.



caderno do ProFeSSor 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

fOrMAçãO DE JOVENS PrOTAgONISTAS 
PArA O MuNDO DO TrAbALhO 221

aneXo
AÇÃO SOLIDárIA

Essa é uma atividade muito especial para o Projeto Com.Domínio Digital, para os educadores 
e, principalmente, para os jovens que têm a possibilidade – e o privilégio – de vivenciá-la 
inteiramente. Ela é direcionada para a significação, na prática dos conceitos trabalhados em Ética 
e Cidadania. Em uma experiência que deve ter um mínimo de um dia, o jovem – ou uma equipe – 
pode trabalhar suas dimensões: racional, intelectual, afetiva, corporal, transcendental, através de 
atitudes cidadãs e éticas. 

É importante lembrar que esta Ação deve ter um caráter pedagógico, isto é, ela deve 
acrescentar no grupo beneficiário, algum conhecimento/ habilidade adquirido por você. 
Ações assistencialistas até podem ser incluídas na ação mas é sempre o aspecto da partilha de 
conhecimentos que prevalece.

E como desenvolver essa Ação? É simples:
Primeiro, é preciso construir um projeto sobre uma ação solidária específica a ser desenvolvida 
em uma escola, creche, hospital, abrigo, casa de idosos, orfanato, igreja, etc..

Em seguida, é só implementar as ações previstas no Projeto!

Atenção para os objetivos que você (ou seu grupo) propõe alcançar e o tempo que você vai 
dispor para isso. Atenção também para o material necessário à Ação: será preciso providenciar 
algo antes? Não menos importante é a forma de registro desta experiência: anotações, produtos 
construídos coletivamente, fotos, vídeos, depoimentos – tudo enriquece a apresentação e o 
compartilhamento deste momento com os outros colegas.

Este, portanto, o próximo passo: compartilhar com os outros jovens a experiência de desenvolver 
ações solidárias e/ou voluntárias em organizações diversas! você poderá relatar e apresentar os 
resultados desta ação e as lições aprendidas com essa iniciativa – como ela integra sua formação 
e contribui para sua postura frente ao Mundo do Trabalho?

Um Lembrete: caso seja do seu interesse e/ou disponibilidade dos integrantes do seu grupo, você 
pode, por decisão pessoal, continuar desenvolvendo a ação solidária escolhida.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 1
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TrABALHO EM EQUIPE
PrODUTO DE ÉTICA E CIDADANIA: 
COMPArTILHANDO AÇÕES SOLIDárIAS

OBJETIVO 
Possibilitar aos jovens resignificar conceitos como Ética e Cidadania através de vivências 
cotidianas, fomentando, assim, não apenas o conhecimento racional e intelectual, mas também 
atitudes cidadãs e éticas.

O TRABALHO
Realização de uma ação solidária em uma instituição pública ou comunitária. Exemplo: 
unidades de saúde, hospitais, creches, escolas, abrigos de idosos, orfanatos, igrejas, associações 
comunitárias ou outra.

PASSO A PASSO 
1- Procedimento para nova composição das turmas de 25 jovens. 

2- Explicação do produto às turmas, seu objetivo e atividades inerentes.

3- Divisão de cada turma de 25 jovens em equipes de 5 membros, para implementação dos 
projetos de ação solidária em torno da defesa de uma causa. Atenção: os jovens devem compor 
as equipes a partir do seu interesse pela causa. Não permitir equipes muito grandes e incentivar a 
diversificação de causas nas turmas para que a troca seja mais rica.

4- Realização de uma oficina de aprofundamento para elaboração de projetos com todos os jovens.

5- Elaboração do projeto pelas equipes, com acompanhamento dos educadores. Atenção para 
elaboração da versão preliminar, apreciação do educador e elaboração da versão final

6- Escolha da instituição a ser beneficiada com a ação solidária.

7- visita à instituição escolhida.

8- Revisão/complementação do projeto por equipe, com acompanhamento dos educadores.

9- Busca de condições de implementação do projeto (aporte de recursos, busca de apoio 
logístico e outras parcerias).

10- Realização e registro da ação solidária.

11- Preparação da apresentação do produto.

12- Apresentação do produto.

13- Elaboração do Relatório.

14- Avaliação.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 1
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moDelo De ProJeto

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 1

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIvA (Por quê?)

4  OBJETIvO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALvO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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moDelo De ProJeto

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 1

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AvALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOvEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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TEMA

OBJETIVO n Refletir com o grupo o que cada um compreende por comportamentos e condutas pautados 
pela Ética

Tentando Entender o que é Ética

TEMPO

10’

70’

40’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Fazer as seguintes reflexões:
n O que é Ética? (Ciência)
n E o que é Ético? (Princípios que pautam minha conduta)
 Durante as discussões, anotar as contribuições do grupo. Em seguida, exibir a mídia: Ética e Moral Link: http://www.
youtube.com/watch?v=JDUZA8QGrXQ&feature=youtube_gdata_player Acesso em 23.09.2013

DESENVOLVIMENTO 
Dividir o grupo em 4 equipes para leitura e síntese do texto “Tentando Entender o que é Ética”. 
Apresentação das ideias centrais.
Em seguida, desfazer as equipes e convidar a turma para o exercício: Os degraus da sinceridade (anexo)

ENCERRAMENTO
Solicitar um texto sentido sobre: “Quais os princípios éticos mais fortes em mim?”

2
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Mídia;
n Papel ofício; Lápis;
n Caderno do Participante – Texto: “Tentando Entender o que é Ética”.

ORIENTAÇÕES

n Texto Sentido – Você sabe fazer o bem ao seu próximo? Por quê? 
n O que significa para você “fazer bem ao próximo”
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TENTANDO ENTENDEr 
O QUE É ÉTICA... 1

“Difícil não é fazer o que é certo, 
é descobrir o que é certo fazer.”

Robert Henry Srour

Afinal, o que é ser ético? Até que ponto a gente acha que está agindo de maneira ética? E quando 
não estamos? Como saber?

Um educador e filósofo brasileiro chamado Mario Sérgio Cortella, em um de seus mais recentes 
livros, faz essa provocação:

“Existe alguém sem ética, posso falar que alguém não tem ética? 
Ou eu devo dizer que aquilo é antiético?
Aquele que frauda o imposto, aquele que pratica corrupção, 
aquele que pára o carro em fila dupla praticou um ato não ético ou antiético? 
Posso eu dizer que alguém não tem ética? Não. Por quê? 
Porque, se você tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar, 
então você está submetido ao campo da ética”

Ainda segundo esse autor, não existe “falta de ética”, pois, o que, provavelmente queremos dizer 
é: “isto é antiético”, ou seja é contrário a uma ética que esse grupo compartilha e aceita. 

“Posso dizer que um bandido tem ética? Posso. Ele tem princípios e valores para 
decidir, avaliar, julgar. O que eu posso dizer é que a ética que ele tem é contrária à 
minha e à sua.

Existe algum tipo de ser humano que eu posso dizer que é aético? Sim, aquele que não 
puder decidir, avaliar, julgar. Por exemplo, o Imposto de Renda tem uma legislação que 
permite que seja seu dependente quem for incapaz: o menor até determinada idade, 
uma pessoa com muita idade, pessoas com algum tipo de deficiência”.

Mas, o que seria “Ética”, então? A ética está presente em todas as raças. Ela é um conjunto de 
regras, princípios  ou maneira de pensar e expressar daquele determinado grupo. 

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 2

1 Fonte: texto elaborado a partir das ideias centrais do filósofo Mario Cortella, no livro “Qual é a tua Obra?, sintetizadas, no site: purareflexao.blogspot.
com.br/2011/07/os-antieticos-e-os-aeticos-mario-sergio.html (acesso em 12/10/2012, às 9:00); e de fragmento da palestra de Wanda Engel, no 
simpósio sobre Educação Profissional no Ceará, ocorrido em Junho de 2012.
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TENTANDO ENTENDEr O QUE É ÉTICA...

Por que a ética é necessária e importante? 
A ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. É 
impossível pensar em ética se a gente não pensar em convivência. Sem ética, ou seja, sem a 
referência a princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões 
etc, a humanidade já teria se despedaçado até à auto-destruição. 

Segundo o educador Cortella, “a ética é o conjunto dos princípios e valores de alguém. 
Portanto, é muito mais do campo teórico. A moral é a prática, é o exercício das suas condutas. 
Eu tenho uma conduta no dia-a-dia, chama-se conduta moral. A ética são os princípios que 
orientam a minha conduta. 

Do ponto de vista teórico, ética e moral não são a mesma coisa. Estão conexas. Eu posso dizer 
que algo é imoral, mas não posso dizer que é aético. É imoral quando colide com determinados 
princípios que uma sociedade tem. Existem morais particulares, mas a ética é sempre de um 
grupo, sempre de uma estrutura maior, porque não existe razão para você ter princípios de 
conduta e valores se você vive só”! 

Mas, e em nosso dia-a-dia, como a ética se expressa em minhas condutas? 

Alguns fundamentos morais são praticamente “civilizatórios”, são básicos. É fácil falar em 
condutas inaceitáveis, como matar, roubar, destruir o patrimônio de outra pessoa... Mas e quando 
nos colocamos frente a situações como baixar músicas na internet, entrar no cinema com carteira 
falsificada ou comprar um DvD pirata? Que mal esses atos provocam em alguém? O que eles 
causam em mim e na sociedade da qual eu participo da construção?

Segundo Wanda Engel, superintendente do Instituto Unibanco, Ética poderia ser resumida em 3 
palavras:

CORTESIA – significando tratar o outro como gostaria de ser tratado
EMPATIA – refletindo a capacidade de alguém em se colocar no lugar do outro
SOLIDARIEDADE – representando minha capacidade de fazer algo pelo outro.

A ausência da capacidade de cortesia, empatia e solidariedade, resultaria no bullying... vamos 
pensar um pouco sobre isso?

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 2
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DEGrAUS DA 
SINCErIDADE
Solicitar que o grupo fique em círculo. Colocar uma música tranquila e pedir que cada um 
feche os olhos e “mergulhe” agora, fazendo contato com suas características: como se percebe, 
como é percebido pelos outros..... Cada um deve pensar agora nos princípios que orientam seu 
comportamento, suas condutas......

(Enquanto vai solicitando essa atividade, colocar folhas em branco na frente dos jovens)

Ao abrir os olhos e se deparar com a folha, pedir aos jovens que vão dobrando o papel para 
frente e para trás (como um leque), tendo cada dobra mais ou menos 02 cm. Marcar fortemente a 
dobra. (Educador mostrar como faz)

Pedir que coloquem seu nome no degrau do meio (centro da folha)

Explicar que serão ditas várias palavras e que, após uma pequena reflexão, elas deverão ser 
escritas, como toda a sua sinceridade, nos degraus acima ou abaixo de seu nome, de acordo com 
o real avanço que cada um acha que alcançou, no que se refere a esse atributo.

Palavras:
> Responsabilidade
> Solidariedade
> Franqueza
> Escuta aos mais velhos
> Justiça
> Determinação
> Organização
> Honestidade em sentimentos e ações
> Cuidado com relacionamentos
> Amizade
> Respeito à diversidade
> Cuidado com o meio ambiente
> Cumprimento de tarefas nos prazos
> Amor 
> Fé

Formar duplas ou trios para compartilhar os resultados.
Reflexão: como estou frente a estes valores? 
Como me sinto, se recuei, se avancei, se estou “estacionado”?

Solicitar 5 pessoas para falar sobre a vivência.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 2
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OBJETIVO n Dar continuidade à reflexão sobre Ética, com exemplos práticos, do cotidiano do grupo.

Atitudes e Valores Éticos

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Aquecer o grupo relembrando o exercício da oficina anterior e solicitar voluntários para leitura do texto-sentido proposto;
n Estimular o grupo a comentar esse exercício, de pensar sobre aquilo que orienta seu comportamento;
n Relembrar as palavras: QUERO – DEVO – POSSO;
n Receber os textos preparados por todos.

DESENVOLVIMENTO 
Convidar os jovens para a leitura do texto “AINDA SOBRE A COMPREENSÃO DA ÉTICA...”
Provocar: que novos elementos esse texto traz, para nossa compreensão?
Após a leitura do texto, convidar a turma para o exercício: Concordo/Discordo (anexo)

ENCERRAMENTO
Solicitar as impressões sobre o exercício da oficina de hoje.
Concluir com a mídia: Fazendo a Diferença: http://www.youtube.com/watch?v=CjdXzaVsAOE acesso em 29.09.2013

3
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Cartelas com situações que podem trazer dilemas éticos
n Caderno do Participante – Texto: “Ainda Sobre A Compreensão da Ética...”

ORIENTAÇÃO

n Fazer correlação com as áreas específicas (TIC e CRT).
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aneXo
AINDA SOBrE A 
COMPrEENSÃO 
DA ÉTICA... 2

“a única briga digna de se brigar 
na vida é a dignidade coletiva”

Paulo Freire

vocês se lembram do caso do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos que, em 1997, morreu 
queimado por cinco jovens de classe média, em Brasília, dormindo na rua, quando fora àquela 
cidade com outros membros de sua tribo para reivindicar a demarcação de suas terras?  Pois 
bem, três daqueles jovens estudavam em escolas religiosas, e dois eram filhos de juízes. Isso 
demonstra que a questão crucial, em nosso país, não é a oposição entre escola pública e escola 
particular, e sim entre escola boa e escola ruim. 

Trata-se de algo muito sério – não devemos cair na armadilha. Uma democracia exige que 
enfrentemos a questão verdadeira: a questão verdadeira é a oposição entre público e privado? Jamais. 
A questão principal é bom versus ruim. Aqueles jovens de Brasília, quando presos, disseram: 

“Pedimos desculpas, não queríamos fazer isso, desejávamos apenas nos divertir um pouco”. 
E completaram, de forma ainda mais terrível: “Não sabíamos que se tratava de um índio, 
pensávamos que fosse um mendigo”. Onde eles aprenderam que mendigo não é gente? 
No dia-a-dia, no nosso trabalho, no livro didático, na família.

A armadilha da qual todos nós temos de escapar é supor que a temática da ética está no outro. Nós, 
brasileiros, a esse respeito, somos muito curiosos: numa conhecida pesquisa realizada pelo Ibope, 
perguntou-se se o brasileiro é racista, e 96% dos entrevistados responderam “sim”; a pergunta 
seguinte era “você é racista?”, e 98% dizem “não”. Ou seja, uma impossibilidade estatística. 

Precisamos abandonar uma certa arrogância ao abordar o tema da ética, para que não pratiquemos 
a que os cristãos chamam de farisaísmo – prega-se, mas não se faz; fala-se, mas não se age. 
Ética não é cosmética ou maquiagem – é algo real e concreto. Do contrário, é cinismo. Portanto, 
trata-se de uma escolha, e nós somos livres para optar, confrontando-nos com dilemas. O que 
fará com que uma escolha seja honesta diante de um dilema ético é a integridade da pessoa.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 3

2 Fonte: fragmentos de palestra sobre Ética, reproduzida no site: http://www.sineperio.educacao.ws/Congresso2006/etica.pdf. Acesso: 12.10.2012.
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CONCOrDO/DISCOrDO
Previamente, espalhar cartelas no chão ou sobre uma mesa. 

Em seguida, separar o grupo em duplas. Cada uma das duplas deverá discutir sobre um tema 
(frase, expressão ou pequeno caso), onde, um dos dois coloca todos os prós, e o outro, todos 
os contras, ou seja, um concorda com o que está escrito na cartela, o outro discorda. Orientar 
que cada dupla, antes de pegar sua cartela, escolha quem vai concordar e quem vai discordar. 
Solicita-se finalmente que UM dos membros de cada dupla vá até as cartelas e pegue uma.

Cada dupla terá cinco minutos para sua discussão, persuasão, aceitação, réplicas e tréplicas. As 
duplas com situações iguais, se reúnem, após a primeira discussão, dando continuidade agora, 
em grupos de 4.

Ao final, abrir para comentários tais como:
> Quais os sentimentos ou dificuldades de concordar ou discordar?
> Quais os princípios que nos fizeram concordar ou discordar?
> Quando é conosco, a situação pode ser “relativa”?
> Nossas opiniões foram baseadas em preconceitos?

Sugestões:
> Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado

> Quem come do meu pão, experimenta meu cinturão

> Infidelidade: os direitos são iguais?

> Existem situações em que é melhor mentir a criar uma briga entre amigos ou familiares....

> Não sabia nada da matéria que caiu na prova, o jeito foi colar...

> Estava com muita pressa, não podia perder uma consulta, por isso, me passei por grávida 
e furei a fila prá pagar meu Plano de Saúde.

> Tenho vários DvDs “genéricos” de ótima qualidade. Se quiser, te empresto.

> Como estava fora da escola, consegui uma carteira de estudante falsificada, afinal, preciso 
de uma para me deslocar de ônibus pela cidade.

> Não faço coleta seletiva de lixo, porque quase ninguém faz.

> Não tive como me preparar para uma prova importante, mas consegui com um amigo de 
meu pai um atestado médico. Assim, terei direito a segunda chamada!

> Minha casa não tem Tv a Cabo, mas todo mundo na minha rua fez um “gato”, puxou um fio 
irregularmente, para ter acesso. Afinal, está muito caro e nós também queremos ver outros canais.

> O educador de Informática da Escola, quando um colega meu foi ao banheiro, acessou 
o facebook do meu colega, para ver com quem ele conversava. Quando meu colega 
reclamou, ele falou que tinha direito, pois estava somente cuidando do bem estar dele.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 3
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TEMA

OBJETIVOS n Convidar o grupo a refletir sobre os valores presentes em sua vida, por meio de pessoas de 
referência para cada um.
n Identificar os princípios valorizados pelo grupo.

O Que é Valor? / Atitudes e Valores Éticos Presentes na Minha Vida

TEMPO

20’

70’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para assistir as mídias: Honestidade / Integridade 

Honestidade
Link: http://www.youtube.com/watch?v=kmQ1FuYCe2E&feature=youtu.be  Acesso em 24.09.2013

Integridade
Link: http://www.youtube.com/watch?v=6-MJiWr7dMY&feature=youtu.be  Acesso em 24.09.2013

Em seguida, solicitar que os jovens comentem sobre os valores transmitidos pelas mídias e façam uma relação com o texto da 
oficina anterior. 

DESENVOLVIMENTO 
Entregar uma folha de papel ofício para cada jovem, com 5 estrelas desenhadas. (anexo).
PASSO 01: Pedir que os jovens pensem em 5 pessoas que são marcantes, como referência, na vida deles, e escrever o 
nome delas dentro das estrelas;
PASSO 02: colocar 3 características dessas pessoas, abaixo de cada estrela;
PASSO 03: fazer um círculo em torno daquela que mais admira. Escrever na parte de trás: por quê?
Após, formar um círculo e pedir que os jovens apresentem, justificando suas escolhas. 

ENCERRAMENTO
Reflexão: Essas pessoas estão próximas a você? Essas condutas que admiro, estão presentes em mim? Nas relações com 
meus familiares? Como a presença – ou não – destas características em minha família, me impactam?

4
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Mídias Honestidade/Integridade;
n Kit Multimídia;
n Papel A4 com as estrelas.
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OFICINA 4
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TEMA

OBJETIVO n Retomar as linhas gerais do produto para que as equipes elaborem o projeto de ação solidária.

Elaboração do Projeto da Ação Solidária

TEMPO

10’

80’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Solicitar aos jovens que abram o caderno do participante e leiam  a letra da música “Admirável chip novo”. Executar a 
música e após refletir com os jovens: Seu título faz alusão a quê?

DESENVOLVIMENTO 
Ressaltar a importância do compartilhamento desses valores humanos que nos constituem e que vivenciaremos com a 
ação solidária.
Dividir a turma em grupos por afinidade de projetos para pensar e elaborar um pré-projeto.

ENCERRAMENTO
Apresentação de cada jovem ou grupo do projeto que pretende fazer, ficando abertos para ideias que outros projetos possam dar.

5
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Caderno do Participante – letra da música Admirável Chip Novo
n  Kit Multimídia
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ADMIráVEL 
CHIP NOVO 3

Pitty

Pane no sistema alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
Parafuso e fluído em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 
Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 

Não senhor, Sim senhor, 
Não senhor, Sim senhor

Pane no sistema alguém me desconfigurou 
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
Parafuso e fluído em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 

Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 

Não senhor, Sim senhor, 
Não senhor, Sim senhor

Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 5

3 Fonte: http://www.vagalume.com.br/pitty/admiravel-chip-novo.html Acesso 23.09.2013

DIvULGAÇÃO
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aneXo
moDelo De ProJeto

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 5

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIvA (Por quê?)

4  OBJETIvO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALvO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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aneXo
moDelo De ProJeto

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 5

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AvALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOvEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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TEMA

OBJETIVO n Discutir posturas éticas e cidadãs: que valores são inegociáveis?

Filme

TEMPO

10’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Fazer uma pequena síntese sobre o que será visto e que atenção solicita ao grupo.

DESENVOLVIMENTO 
Exibir o filme: Corrente do Bem

ENCERRAMENTO
Discussão em grupo. Percepções. Correlação com nossas atitudes no cotidiano.

Solicitar Texto- sentido sobre que mudanças o jovem consegue notar em si mesmo, a partir de uma compreensão mais profunda 
sobre Ética e Cidadania. Podem pedir ajuda dos pais e familiares para os depoimentos

6
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Papel ofício;
n Roteiro de discussão do filme.

ORIENTAÇÃO

n Ver o filme previamente e anotar pontos relevantes. Compará-los/ adicioná-los ao roteiro sugerido
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TEMA

OBJETIVOS n Refletir sobre o sentido e a origem do que entendemos por direito;
n Discutir sobre a violência como desrespeito ao direito;
n Conhecer a Declaração dos Direitos Humanos.

Diretos Humanos

TEMPO

20’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Falar para os jovens que um importante assunto terá espaço em nossas discussões: os direitos humanos.

Perguntar: O que são Direitos Humanos? Apesar de estarem ligados às liberdades individuais, como os DH se relacionam 
com o comunitário?

Após a reflexão inicial, avisar que será passado um vídeo de 9 minutos sobre o que são direitos humanos e pedir para que 
todos prestem bem atenção, pois o vídeo é legendado.

A História dos Direitos Humanos. 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=PFw7o5DKOvM – Acessado em 13.09.2013

(Educador atenção: indicar erro de português na legenda: “emperador” ao invés de “Imperador”)

DESENVOLVIMENTO 
Convidar a turma para a Vivência dos Direitos Humanos. (anexo)

ENCERRAMENTO
Solicitar voluntários para avaliar a oficina do dia.

7
ética e

cidadania

MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Vídeo:  Direitos Humanos; 
n Caixa de Cartões e Figuras Geométricas;
n Cartões nas cores: Verde, Amarelo e Rosa.
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VIVÊNCIA SOBrE 
DIrEITOS HUMANOS
1. Separando os subgrupos - Preparar uma caixa de cartões com várias formas: círculos, 
triângulos, quadrados, retângulos, nas cores: verde, amarelo, rosa. Entregar um para cada pessoa. 
Usar as formas para distribuir o grupo em subgrupos, de acordo com a forma.

2. Dispor em tarjetas artigos da declaração dos direitos humanos e entregar, em média, 03 
para cada grupo, para serem discutidos.

3. Propor que cada um relacione com a vida: os direitos que já são respeitados e os que ainda 
não são. 

4. Escreve-se nos cartões verdes o que já existe e é reconhecido; nos amarelos o que precisa 
de mais atenção e respeito; nos rosas o que ainda precisa ser alcançado porque ainda não é 
reconhecido e respeitado pela sociedade ou países.

5. Após a conversa, cada grupo seleciona um ou dois artigos discutidos para serem apresentados 
em plenária.

6. Forma-se um grande círculo onde cada subgrupo expõe para os demais grupos o que foi 
conversado acerca dos direitos humanos, ilustrando com fatos vivenciados ou noticiados (de 
violação, de lutas pelo reconhecimento, de conquistas, mobilizações etc.). 

À medida que conclui, cada equipe afixa os cartões no painel (ou parede) dos direitos humanos.  
Anotar e complementar se necessário, esclarecendo, sobretudo, os equívocos e lançando 
perguntas que ajudem na reflexão – (a percepção negativa de direitos humanos).

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 7
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DECLArAÇÃO UNIVErSAL 
DOS DIrEITOS HUMANOS 4

MATErIAL DE SUPOrTE DO EDUCADOr

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.   

Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição. 

Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas.    

Artigo V - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante.

Artigo VI -  Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa 
perante a lei.    

Artigo  VII - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.    

Artigo VIII - Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio 
efetivo para os atos que violem  os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.    

Artigo IX - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.    

Artigo X - Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.    

Artigo XI - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provadas de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à 

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 7

4 Fonte: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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DECLArAÇÃO UNIVErSAL DOS DIrEITOS HUMANOS

MATErIAL DE SUPOrTE DO EDUCADOr

sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais 
forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

Artigo XII - Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem 
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo XIII – Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado; Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o 
próprio, e a este regressar.

Artigo XIV - Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo 
em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas.

Artigo XV - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente 
privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo XVI - Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 
Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento 
não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.

Artigo XVII - Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo XVIII -  Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular.

Artigo XIX - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 
ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 7
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DECLArAÇÃO UNIVErSAL DOS DIrEITOS HUMANOS

MATErIAL DE SUPOrTE DO EDUCADOr

Artigo XX - Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém 
pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo XXI - Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente 
ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem igual direito de 
acesso ao serviço público do seu país.  A vontade do povo será a base  da autoridade do governo; 
esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto 
secreto ou processo  equivalente que assegure a liberdade de voto.

Artigo XXII - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização 
e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

Artigo XXIII - Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem 
qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalhe 
tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 
outros meios de proteção social.  Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar 
para proteção de seus interesses.

Artigo XXIV - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 
horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.

Artigo XXV - Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. A 
maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo XXVI - Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A 
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
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DECLArAÇÃO UNIVErSAL DOS DIrEITOS HUMANOS

MATErIAL DE SUPOrTE DO EDUCADOr

promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais 
têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

Artigo XXVII - Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Toda 
pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer 
produção científica, literária ou artística da qual seja autor.

Artigo XVIII - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e  
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo XXIV - Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, 
toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o 
fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de 
satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Artigo XXX - Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade 
ou praticar qualquer ato destinado à destruição  de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 
estabelecidos.
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TEMA

OBJETIVOS n Associar Direitos Humanos com o contexto onde eles são exercidos.
n Esclarecer, na ótica da cidadania, a diferença entre o que é público e o que é do governo.

O que é Público e o que é do Governo

TEMPO

30’

60’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Retomar a questão histórica dos Direitos Humanos, conforme refletido na última oficina e questionar os jovens:
n Até onde vai o meu direito e começa o direito do outro?
n Como esse novo “marco civilizatório” associado ao respeito aos direitos humanos é compreendido hoje na nossa 
sociedade? (lembrar associações “equivocadas” presentes no senso-comum – Exemplo: ao depredar um equipamento 
público, muitos acham que estão atacando “o governo”)
n Qual o papel do Estado (Governo) em assegurar os direitos de cada cidadão e da coletividade?
n Alguém sabe dizer a diferença entre o que é público e o que é do governo?

DESENVOLVIMENTO 
Convidar a turma para leitura e discussão do texto: “O Que é Público x O Que é do Governo”

ENCERRAMENTO
Convidar o grupo a fazer um círculo e pedir 3 voluntários que responderão as perguntas:
n Quando um muro de um Posto de Saúde amanhece pichado, quem sai prejudicado?
n Quem é responsável pela preservação do meio ambiente?
n Quem é responsável pela construção de espaços de lazer bem equipados em minha comunidade? E pela manutenção?
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MATERIAL NECESSÁRIO

n Caderno do Participante - Texto: O Que é Público x O Que é do Governo.
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O QUE É PÚBLICO E 
O QUE É DO GOVErNO 5

Antes de tudo é preciso desfazer uma grande confusão sobre o que é público. É comum, no Brasil, 
considerar o que é público como aquilo que é de ninguém, ou ainda aquilo que é do governo.

Público é o que é de todos, público é o que é do povo.

Outra confusão que é preciso desfazer é sobre o que é gratuito.
> Não existe escola gratuita, existe escola paga com o dinheiro público (dinheiro do povo).
> Não existem serviços de saúde gratuitos, existem sim serviços de saúde custeados com o dinheiro 
público (dinheiro do povo, de todos).

Por fim, outra confusão muito comum é achar que governo tem dinheiro, escola, hospital, etc.
> Não existe dinheiro do governo, existe sim dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro de todos 
que o governo administra. 
> É com o dinheiro do povo que o governo constrói e faz funcionar, escolas, hospitais, creches, etc.

Portanto, não é nenhum favor do governo prestar contas ao povo do que ele faz com o dinheiro 
do povo, sejam obras ou prestação de serviços, ou ainda, pagamento de salários dos funcionários 
públicos (médicos, enfermeiros, serventes, professores, engenheiros, etc.).

Não constitui também nenhum favor o atendimento médico em hospitais ou postos de saúde ou as 
oficinas que a professora dá na escola pública.

Na verdade os funcionários públicos são pagos com o dinheiro público, com o dinheiro do povo.
Portanto, qualquer cidadão pode exigir sempre um bom atendimento e muito respeito, pois, afinal é 
com o dinheiro do povo que os salários estão sendo pagos.

Por outro lado, quando se arrebenta um telefone público, o prejuízo não é do governo, é do povo. Da 
mesma forma quando se quebra uma carteira, uma vidraça de prédio público, o prejuízo é do povo.
Quando fica uma luz acesa, uma torneira aberta ou um funcionário não vai trabalhar e recebe assim 
mesmo, quem paga a conta é o governo, mas com o dinheiro de quem? Do povo.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 8

4 Trecho extraído do artigo “Financiamento Setorial do SUS e a questão da municipalização da saúde”, e Elias Antônio Jorge, in Incentivo à participação 
popular e ao controle social do SUS – Brasília – 1994.

PORTANTO, 
QUANDO SE FALAR EM:

Dívida pública
Patrimônio público

Escola pública
Saúde pública

Dinheiro público

>
>
>
>
>

DEVEMOS
ENTENDER COMO:

Dívida do povo, de todos.
Patrimônio do povo, de todos.
Escola do povo, de todos.
Saúde do povo, de todos.
Dinheiro do povo, de todos.
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TEMA

OBJETIVO n Valorizar o direito ao voto e ressignificação de valores ao exercício da cidadania.

Conscientização Política: Meu Voto, Minha Responsabilidade

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Lembrar um importante exercício de cidadania: o direito ao voto.
Exibir a mídia: Pense Comigo - Uma reflexão sobre a história do voto no Brasil
Link www.com/watch?v=ur13M5ER41Y&app=desktop Acesso em 27.09.2013

DESENVOLVIMENTO 
O educador previamente deve confeccionar uma urna e colocar em uma mesa no centro da sala. 
Iniciar uma tempestade de ideias perguntando aos jovens a relação entre as palavras: voto, escolha e responsabilidade.

n Após a tempestade de ideias, colar um cartaz ao lado da urna (reproduzido em uma cartolina) com os dizeres: 
Meu voto, minha responsabilidade.
n Distribuir pequenas tarjetas que devem representar a cédula de voto.
n Neste momento, fazer um breve resgate histórico de como a democracia foi alcançada a importância da 
conquista do direito ao voto e ao exercício da cidadania.
n Pedir que os jovens fechem os olhos e reflitam sobre os valores que são importantes para o ato de escolha no 
momento do voto

(Falar sobre as diversas situações onde o voto é necessário: Exemplos: Grêmio Estudantil, Líder de Sala, 
Diretor de Escola, Síndico de Prédio, Líder Associação de Moradores)

n Pedir que escrevam na tarjeta, um voto que gostariam de dar. (melhor educação, políticos mais sérios, 
merenda escolar de qualidade, etc.)
n Convocar os jovens a depositar os votos dentro da urna. 

Abrir a urna e com a ajuda da turma, vai criando um mural, com os resultados agrupados. Pedir ao grupo, em uma 
plenária, que avaliem os resultados, se concordam ou discordam com os votos.
Consolidar as discussões lembrando que Democracia é isso: liberdade de expressar, de forma consciente e consequente, 
as opiniões, os desejos e respeitar opiniões divergentes.

ENCERRAMENTO
Fazer as seguintes provocações aos jovens: 

n Qual a sensação de votar para você?
n O que a consciência do voto tem a ver com as recentes manifestações ocorridas no Brasil?

Observação: Educar faz uma correlação com o texto de comunicação sobre a mobilização nas sociais (O menino tímido que 
abalou Brasília)
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Urna;
n Kit multimídia;
n Mídia: Pense Comigo - Uma reflexão sobre a história do voto no Brasil ;
n Tarjetas de Cartolina.

ORIENTAÇÃO

n Pesquisar sobre a conquista do voto feminino.
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TEMA

OBJETIVOS n Refletir sobre a Ética através de situações concretas da vida real
n Trazer o Mundo Corporativo para as reflexões do dia a dia

O Valor da Ética na Cidadania Plena

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Convidar a turma para assistir a mídia: Levando vantagem em tudo
Link: http://www.youtube.com/watch?v=eJNPXSUhEkc Acesso em 27.09.13
Refletir com os jovens:

n Que valores estão sendo postos em cheque, nesta mídia?
n Você concorda com tudo o que a mídia mostra?
n Você já testemunhou ou foi vítima de situação parecida?
n Se fosse você como reagiria?

DESENVOLVIMENTO 
Distribuir o estudo de caso (anexo) e divide a turma em dois grupos: 

1) o que quer que o Sr. Zelador fique 
2) o que quer que o Sr. Zelador saia
3) O grupo escolhe uma pessoa para ser o Síndico como mediador das argumentações.

Após a leitura do Caso, ambos os grupos devem promover uma discussão, argumentando com convicção os elementos 
favoráveis a cada grupo.

ENCERRAMENTO
Após a argumentação dos grupos, abrir uma plenária e estimular os seguintes pontos para a discussão:
n O que isso tem a ver com Ética?
n E se levássemos esta situação para o mundo corporativo, a empresa deveria demitir o Sr. Zelador e contratar outro pela metade 
do preço ou ficar com seu antigo colaborador, preservando o respeito pelos seus funcionários?
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Mídia: Levando vantagem em tudo; 
n Caderno do Participante.
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A VIzINHA DO GATO 
E O EX-SÍNDICO 6

A Sra. vizinha do 1º andar mora há mais de quatro décadas no condomínio Brasil. Já me contou pelo menos 
três vezes que criou os filhos aqui e que eles andavam de bicicleta nos corredores. 

Imaginei logo a confusão das crianças correndo pelos corredores de bicicleta, saltando as escadas e 
brecando nas portas dos apartamentos. Eles já se foram para cuidar da vida há umas duas décadas, e então 
ela não hesitou em adotar um gato vira-lata que apareceu um dia perdido na portaria. O gato já é também 
veterano do Brasil, e circula o dia todo pelo edifício, pelos corredores e jardim. A janela do apartamento da 
vizinha tem grade, mas fica sempre com uma abertura para o bicho sair e entrar quando quiser.

O vizinho da Sra. vizinha é o senhor Ex-síndico, eu diria que quase um profissional. Sabe tudo do prédio, 
todos os detalhes e não concorda com nada que é decidido ou feito pela gestão atual. Não costuma 
frequentar as reuniões de condomínio. Diz que é para não criar polêmica, mas no dia seguinte não sai da 
portaria para falar mal com todos os moradores sobre o que foi decidido na noite anterior. 

Exatamente por isso eu estranhei quando o Porteiro dos dias ímpares me avisou que ele iria à próxima 
reunião extraordinária, marcada para o mesmo dia, a partir das 7 da noite. Foi mais um motivo para eu 
decidir deixar para terminar o trabalho amanhã cedo, antes da faculdade e comparecer à minha primeira 
reunião como morador. 

O assunto da reunião era decidir sobre o destino do Sr. Zelador. Funcionário antigo, ele tinha de carteira 
assinada quase a idade do Edifício Brasil. Acho que foi o seu primeiro emprego. Para ter uma ideia do 
envolvimento do sujeito com o trabalho, fiquei sabendo na reunião que ele tinha ajudado a olhar os 
meninos da Sra. vizinha quando eles eram pequenos e agora recebia sempre o gato no seu quarto para o 
lanche da tarde. 

Não faltava ao serviço e era a maior referência do Brasil; os fornecedores e os agentes de serviço público 
chegavam sempre procurando por ele. Mas o Sr. Zelador precisava se aposentar e não queria parar de 
trabalhar. A discussão da noite era: o condomínio deve esperar ele se aposentar e contratá-lo de novo ou 
essa seria a oportunidade de contratar um novo zelador?

O grupo comandado pelo Ex-síndico argumentava que o melhor seria fazer uma vaquinha entre os 
moradores, oferecer ao Sr. Zelador uma poupança para dar mais uma garantia à aposentadoria  e contratar 
um profissional mais novo, porque afinal o trabalho já estava ficando meio pesado para ele, como também o 
salário dele já estava ficando pesado para o Brasil. Uma pessoa nova poderia entrar ganhando praticamente 
a metade do que ele recebia. O grupo considerava que já estava passando da hora de o Brasil ser mais 
profissional, mais moderno e eficiente em sua administração.

Os que concordavam com a Sra. vizinha, argumentavam que o Brasil não podia perder o hábito de respeito 
humano aos funcionários, mesmo que isso fosse visto a princípio como uma decisão muito emocional e 
pouco profissional. Eles achavam que muito da boa fama do Brasil vinha justamente da imagem que o Sr. 
Zelador passava para as pessoas de fora e da forma com ele se relacionava com os fornecedores.

E aí, o que fazer? Se você também fosse morador, como seria seu voto?

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 10

6 Fonte: (Texto extraído do livro “Ética nos Negócios” de Roberto Patrus e Paula Pessoa).
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TEMA

OBJETIVOS n Introduzir o conceito de Ética Empresarial.
n Refletir sobre a ética como código de conduta do Mundo Corporativo.

Ética, Aplicada ao Mundo Empresarial

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Ressaltar que nas oficinas anteriores foi discutida a Ética aplicada a nossos comportamentos pessoais e sociais. 
Provocar: E como seria a Ética, aplicada ao Mundo do Trabalho?

Convidar a turma para assistir a mídia: Flávio Barbosa, do Grupo Santander .
Link: http://www.youtube.com/watch?v=Hdvtm2WnIIA acesso em 27.09.2013

DESENVOLVIMENTO 
Atividade: Técnica de divisão de grupos
Ao som da música Pacato Cidadão, solicitar que os jovens circulem/dancem pela sala. Lançar os seguintes comandos: 
melhor que dançar sozinho é dançar em duplas/quartetos e, assim sucessivamente, até formar 03 grupos de 
aproximadamente 08 pessoas. 
Após a formação dos grupos, convidar o grupo para leitura do texto “A Ética Empresarial”. Cada grupo deve representar – 
a partir dos conceitos do texto - uma empresa ética do ponto de vista da Responsabilidade, da Ética da Humanidade 
ou da Cultura Cooperativa. 

Roteiro orientador:
n Explicar os 3 conceitos apresentados;
n Que empresas podem ser incluídas nestes conceitos? Justificar (real ou imaginária);
n O que falta para que todas as empresas estejam incluídas neste conceito?

Os grupos apresentam seus trabalhos.

ENCERRAMENTO
Convidar o grupo para ficar em círculo e solicitar cinco voluntários. Estes voluntários escolherão cinco outros integrantes da roda. 
Farão uma avaliação da oficina os cinco jovens situados à esquerda destes últimos indicados, apontando o que consideraram 
mais importante.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Mídia: Flávio Barbosa, do Grupo Santander;
n Caderno do Participante – Texto: Ética Empresarial;
n Música – Pacato Cidadão.
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PACATO 
CIDADÃO 7

Skank

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pra que tanta Tv
Tanto tempo pra perder
Qualquer coisa que se queira
Saber querer
Tudo bem, dissipação
De vez em quando é “bão”
Misturar o brasileiro
Aaaaai!
Com alemão
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pra que tanta sujeira
Nas ruas e nos rios
Qualquer coisa que se suje
Tem que limpar
Se você não gosta dele
Diga logo a verdade
Sem perder a cabeça
Sem perder a amizade...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Consertar o rádio
E o casamento é
Corre a felicidade
No asfalto cinzento
Se abolir a escravidão
Do caboclo brasileiro
Numa mão educação
Na outra dinheiro...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...(2x)

Pacato Cidadão!
É o Pacato
Da Civilização! Da Civilização!

ÉTICA E CIDADANIA
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aneXo
A ÉTICA EMPrESArIAL 8

A ética empresarial é uma ética aplicada, que tem como foco a empresa e que se preocupa em dar ao 
negócio uma orientação correta, com finalidade de promover os resultados empresariais em harmonia com 
a felicidade de seus públicos interessados (funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, etc). 
Um marco referencial para a Ética Empresarial deve considerar: uma ética da responsabilidade; uma ética de 
humanidade; e uma ética geradora de uma cultura cooperativa.

Do ponto de vista da responsabilidade, a empresa ética:
> preocupa-se em realizar as suas estratégias e alcançar as metas de competitividade; 
> se responsabiliza pelos impactos econômicos, sociais e ambientais da sua atividade, 
procurando agir de forma proativa;
> estabelece uma política de relacionamento com os seus públicos de modo a promover a 
participação deles em seu processo de tomada de decisão; 

Do ponto de vista da ética da humanidade, a empresa ética: 
> estabelece os seus valores, princípios e critérios que devem pautar as estratégias 
empresariais e os relacionamentos com o público interno e externo
> promove a compreensão da humanidade do ser em todos os seus 
relacionamentos e processos;
> pratica a virtude e apresenta disposição de melhorar e aperfeiçoar sempre.

Do ponto de vista da ética geradora de uma cultura cooperativa, a empresa ética: 
> testemunha os seus valores no relacionamento entre os seus funcionários;
> busca o aperfeiçoamento constante dos processos e dos relacionamentos
> cuida do clima organizacional, no sentido de promover a busca dos resultados com 
cordialidade, respeito e transparência. 

Enfim, a ética empresarial é a articulação dos princípios de responsabilidade e humanidade no universo da 
empresa, a começar pela gestão do público interno, ampliando para a gestão de todos os públicos com os 
quais a empresa se relaciona. 

ÉTICA E CIDADANIA
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8 Fonte: Texto extraído do livro “Ética nos Negócios” de Roberto Patrus e Paula Pessoa.
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TEMA

OBJETIVO n Analisar com os jovens, a partir de atividades lúdicas, os principais problemas ambientais da 
atualidade: causas, consequências e soluções.

Saúde Ecológica

TEMPO

30’

70’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Informar para a turma, que a oficina de hoje proporcionará uma reflexão sobre as nossas atitudes, práticas e 
comportamentos diante da questão ambiental. 
Convidar os jovens a fazer um círculo e explicar a atividade: eles irão escolher uma tarjeta, do centro do círculo e tentar 
identificar a que música ela pertence. Os jovens começam a circular pela sala, para ver quem mais tem pedaços daquela 
música, procurando os trechos de música que complementam sua tarjeta. 
Quando todos os grupos estiverem formados, ensaiam a música inteira. Pedir então que os grupos cantem a música para todos, 
de forma a que haja um momento de descontração. Informar que essas serão as equipes que irão trabalhar no dia de hoje.
Observação: Caso os jovens não conheçam as músicas, pedir que eles “criem” um novo ritmo.

Sugestões de músicas: “Mixturação” de Carlinhos Brown, “Absurdo” de Vanessa da Mata, “Oxigênio” de Jota Quest, 
“El Ninõ”  e “Mundo em Confusão” de Tribo de Jah

DESENVOLVIMENTO 
1º MOMENTO
Depois das apresentações, solicitar que cada equipe destaque uma frase de uma das músicas e a ilustre como imagina, 
fazendo desenhos ou colando imagens – de preferência em cartolinas

2º MOMENTO
Com as mesmas equipes formadas na atividade anterior, apresentar a atividade “Na pegada ecológica” – baseada nos 
jogos infantis de tabuleiros. A atividade traz uma estrada impressa numa folha ou pode ser desenhada no chão da sala 
com giz (anexo), que será avançada a partir do lançamento de dados e da discussão das perguntas (anexo);
Durante a partida, em cada jogada, os jovens precisarão responder às perguntas que correspondem ao número das casas 
que serão avançadas. Os próprios jovens avaliarão as respostas: caso não sejam convencidos, poderão, inclusive, deixar o 
jogador da vez no mesmo lugar – uma forma de motivar a participação efetiva dos jogadores.
n Além disso, indicações como “avance 02 casas”, “perdeu a vez” e “volte 02 casas” também estarão presentes.
n A equipe vencedora poderá receber como prêmio bombons ou cartões de congratulações por seu desempenho.
Educador: confeccionar cartões ou providenciar bombons/chocolates para a equipe vencedora.

ENCERRAMENTO
No final da atividade, abrir uma pequena discussão no grupo, como forma de trazer na plenária alguns pontos importantes, 
vividos nas equipes durante a partida.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Tabuleiro (anexo);
n Etiquetas com os nomes das frutas;
n Dado gigante;
n Caderno do Participante – Letras das músicas;
n Kit multimídia.
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aneXo
MIXTUrAÇÃO 9

Carlinhos Brown 

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar

Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável
Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável

Nêga, olha a natureza, tá uma milanesa
Corre, acolhe, nêga, nêga, nêga...

Ah ah ae ae ae ah ah ah ae ae ea oye oya

Mixturação natural
Na cidade tropical
Se você vem, eu também vou
Esse é momento do mundo pra fazer amor

Mixturação natural
Na cidade tropical
Se você vem, eu também vou
Esse é momento do mundo pra fazer amor

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar

Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável
Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável

ÉTICA E CIDADANIA
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9 Fonte: www.kboing.com.br Acesso em 19.07.2013

Esse é momento do mundo pra fazer amor

Esse é momento do mundo pra fazer amor

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar
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aneXo
ABSUrDO 10

Vanessa da Mata

Havia tanto pra lhe contar
A natureza
Mudava a forma o estado e o lugar
Era absurdo

Havia tanto pra lhe mostrar
Era tão belo
Mas olhe agora o estrago em que está

Tapetes fartos de folhas e flores
O chão do mundo se varre aqui
Essa ideia do natural ser sujo
Do inorgânico não se faz

Destruição é reflexo do humano
Se a ambição desumana o Ser
Essa imagem infértil do deserto
Nunca pensei que chegasse aqui

Autodestrutivos,
Falsas vítimas nocivas?

Havia tanto pra aproveitar
Sem poderio
Tantas histórias, tantos sabores
Capins dourados

Havia tanto pra respirar
Era tão fino
Naqueles rios a gente banhava

Desmatam tudo e reclamam do tempo
Que ironia conflitante ser
Desequilíbrio que alimenta as pragas
Alterado grão, alterado pão

Sujamos rios, dependemos das águas
Tanto faz os meios violentos
Luxúria é ética do perverso vivo
Morto por dinheiro

Cores, tantas cores
Tais belezas
Foram-se
versos e estrelas
Tantas fadas que eu não vi

Falsos bens, progresso?
Com a mãe, ingratidão
Deram o galinheiro
Pra vigiar

ÉTICA E CIDADANIA
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10 Fonte: www.kboing.com.br – Acesso em 19.07.2013
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aneXo
OXIGÊNIO 11

Jota Quest

Mesmo com a fumaça
Dá para ver
A incessante sinfonia
Da floresta
Respirando pelo mundo
vendo tudo acontecer
Mesmo com a fumaça
Dá para ouvir
O som intermitente
Das corredeiras
E a cachoeira da fumaça
vendo tudo acontecer

Dá para ver
Que ainda é possível voar
Dá para ver

Que o mundo ainda é verde
E o ar, oxigênio
Mesmo com a fumaça
Oxigênio
Mesmo com a fumaça
Oxigênio

Povo da Terra
Olhem para o céu
E vejam que límpido cristal
Tem nossa alma
O abraço das criaturas
No templo do amor
A paixão da natureza

O delírio do viver
Somos todos os deuses
Somos todos um só.

ÉTICA E CIDADANIA
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11 Fonte: www.kboing.com.br – acesso em 19.07.2013
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aneXo
EL NIñO 12

Tribo de Jah

Yo soy un hombre en estado de shock 
Con el tiempo temible a nos amenazar 
Dicen que es solamente un efecto muy fuerte 
El niño - un fenómeno que afecta el agua del mar 
Ya han hecho un culpable por todo el desastre - que pasa en el mundo 
Pero el peor efecto no tarda a llegar 
Si la agresión al planeta - no cesa un solo segundo 
En el porvenir nadie más que dará para hablar 
El niño acá, el niño allá! 
Que niño terrible! 
El niño ataca en todo lugar
El niño acá, el niño allá! 
Pobre niño tan detestable! 
Culpable por todo lo que tá por pasar.

ÉTICA E CIDADANIA
OFICINA 12

12 Fonte: www.kboing.com.br – acesso em 19.07.2013
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aneXo
MUNDO EM CONFUSÃO 13

Tribo de Jah

UiÊ, uiê-o
Mundo em confusão, mundo em confusão
UiÊ, uiÊ-o
Dias de tribulação, de degradação

Degradação moral e ambiental
Fruto da mesma ação nefasta
De um sistema irracional
Que polui, degrada e devasta

Os mentores da ordem econômica
Defensores de teses anacrônicas
Senhores do saber e da razão
Semeadores do saber e da razão
Semeadores de destruição
Almejam o lucro a todo custo
Apreciam o conforto, o bom gosto e o luxo
Não percebem o drama, o sinistro sinal
A bomba relógio do aquecimento global

Bless my eyes this morning
Jah, sun is on the rise once again

Pra rapaziada tudo é curtição
Se tá tudo muito bem, se tá tudo muito bom
Praia inflamada, chegou o verão
Dia de balada, de curtir um som
Rolando altas ondas, que alucinação
50 graus na sombra
Enquanto você caminha
O corpo cozinha
Em lenta combustão
A gatinha passa sabendo que abala
Com seu shortinho sexy 
e seu bumbum bala, bala
Bumbum bala, bala

Tudo muito bem, tudo muito bom
Não importa a ética
Império da estética
Degradação moral e ambiental
Espíritos alienados
Ninguém parece
Refletir com calma
Que o corpo padece
Morre o corpo e fica a alma

So much trouble in the world

Degradação moral de um sistema que falhou
Um mundo em confusão, 
o Mundo em que você parou
Ninguém parece acreditar, 
Nem refletir com calma
Uma nuvem imensa Fala sempre com clareza
Contra a realeza Que ostenta essa pobreza
Mas vale a liberdade e o bem que ela te faz
Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais

So much trouble in the world
So much trouble in the world

“Se tudo era uma farsa Então disfarça
Quem tem fé em Deus se afasta
Não fale mais em desgraça
Palavras e canções atrasa”

Uiê, uiê-o - mundo em confusão
Mundo em alfição
Uiê, uiê-o - dias de tribulação
De degradação
Uiê, uiê-o - mundo em aflição
Mundo em confusão

ÉTICA E CIDADANIA
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13 Fonte: http://www.letras.com.br/#!tribo-de-jah/mundo-em-confusao acesso em 12.08.2013
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aneXo
PErGUNTAS PArA A 
ATIVIDADE “NA PEGADA 
ECOLóGICA”
CASA 2 – Para vocês, quais os principais problemas ambientais? 

CASA 4 – Perdeu a vez

CASA 5 – O que vocês tem feito em favor do meio ambiente?

CASA 8 – O que é aquecimento global?/Quais as principais consequências do aquecimento global?

CASA 9 – Elabore uma frase com as palavras: água, pássaros e vegetação. /Parabéns avance uma casa.

CASA 12 – Se você pudesse mudar alguma coisa no meio ambiente para salvar o planeta, o que seria? 
(escolha: responda ou avance 7 casas)/Cante uma música que fale do meio ambiente.

CASA 13 – O que é desmatamento?/Quais as principais consequências do desmatamento?

CASA 16 – Avance três casas.

CASA 17 – você não possui atitudes positivas na preservação do planeta. volte duas casas

CASA 19 – Perdeu a vez.

CASA 21 – Avance duas casas

CASA 22 – O que você entende por Reduzir, Reutilizar e Reciclar? / O que você entende por Reeducar e 
Repensar, em relação ao meio ambiente?

CASA 24 – Qual a atitude mais adequada a ser tomada quando vemos pessoas jogando lixo no chão?

CASA 25 – O que você é desenvolvimento sustentável?

CASA 27 – Qual a postura mais adequada a ser tomada com os papéis dos bombons que 
consumimos?/ você acredita num planeta mais sustentável?

CASA 30 – Compartilhe com o grupo a seguinte informação: No Brasil, 50% da água tratada 
é desperdiçada com lavagem de carro, calçadas, roupas, banhos demorados, louças na qual é 
desperdiçada mais água do que o necessário, além de vazamentos, entre outros maus hábitos./Qual é o 
símbolo das embalagens recicladas?

CASA 31 – volte duas casas

CASA 33 – Elabore uma frase com as seguintes palavras: Planeta  – Escassez – Lixo - Abundante

CASA 34 – Parabéns, você venceu! 

ÉTICA E CIDADANIA
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aneXo
JOGO 
“NA PEGADA 
ECOLóGICA”
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TEMA

OBJETIVO n Disponibilizar um espaço qualificado para as apresentações das equipes.

ÉTICA E CIDADANIA - Apresentação da Ação Solidária, vivenciando-se um Rito de Cidadania

TEMPO

20’

80’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Solicitar neste momento que os jovens façam um exercício de respiração, conectando consigo mesmos e convida-os a assistir 
uma mídia que representa o espírito que eles apresentarão hoje. Se possível, diminuir as luzes da sala.
Exibir a mídia: Gentileza Gera Gentileza
Link: http://www.youtube.com/watch?v=QAmWi2ka9x0 Acesso em 27.09.2013

DESENVOLVIMENTO 
Apresentação das ações, com uma autoavaliação acerca de sua participação e do desenvolvimento deste produto.

ENCERRAMENTO
Solicitar aos jovens que fiquem em pé. 
Colocar uma música bem suave e solicitar aos jovens que reflitam nesse momento sobre toda a sua caminhada no projeto; 
lembrando agora uma a uma todas as etapas que passaram; os temas; atividades; dinâmicas; textos; desafios; dificuldades; 
conquistas; tristezas; alegria.
Falar cada aspecto supracitado pausadamente para que os jovens reflitam.
Perguntar, então, como cada um está se sentindo, que impactos as vivências e apresentações trouxeram e as perspectivas para 
sua participação cidadã em sua comunidade, em sua cidade.

Que importância essa experiência pode trazer para sua inserção no Mundo do Trabalho?
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Kit multimídia;
n Mídia: gentileza Gera Gentileza;
n Apresentações das equipes.
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