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Caro (a) multiplicador (a), 

Este guia é fruto de trabalho intenso entre diversos profissionais de saúde e educação, em 

uma perspectiva intersetorial, para propor um espaço de “reencontros” voltados ao fortalecimento 

de “elos” entre crianças, pais ou responsáveis e comunidade local, inseridos no Programa Elos. Já 

é sabido socialmente que quando a comunidade local é parceira da escola e está comprometida 

com o desenvolvimento integral das crianças, há uma maior possibilidade de êxito neste processo. 

Todos os envolvidos crescem conjuntamente e ganham com a força do coletivo potencializado 

nesta união. Ainda, ações voltadas à aproximação de famílias, escola e comunidade estabelecem 

com mais intensidade redes de proteção importantes nos processos preventivos ao consumo de 

álcool e outras substâncias psicoativas . 

Neste guia, você encontrará orientações para a condução desta prática intersetorial de 

fortalecimento de relações harmoniosas e benéficas entre crianças, adultos de referência, escola, 

serviços de saúde e comunidade. O Componente Familiar é organizado em três encontros ao 

longo do ano, nos quais são fomentadas algumas habilidades de vida que ajudam crianças e 

adultos a lidarem com desafios cotidianos pessoais e interpessoais em distintas fases da vida. 

Especificamente as capacidades de perceber-se; de apreciar e respeitar o outro; criar relações 

positivas com família, amigos e comunidade de pertencimento; de ouvir e se comunicar de modo 

eficaz; e cooperar. 

Esperamos que você, Multiplicador (a), componha conosco o protagonismo e 

desenvolvimento deste conjunto de ações que expandem os elos do programa para além das 

salas de aula. Bom trabalho! 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa Elos configura-se como um conjunto de estratégias de mediação das relações 

sociais, que contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais, as quais podem incidir em 

fatores de risco e de proteção ao uso problemático de álcool e outras drogas. Além disso, oferece 

condições integradas ao desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e sociais do 

desenvolvimento infantil. As estratégias estão distribuídas em dois componentes: a) Escolar, que 

acontece em sala, por meio do Jogo Elos, entre crianças e professora; e b) Familiar, que reúne 

adultos de referência dessas crianças em Encontros conduzidos por profissionais de saúde e 

educação do território.  

 

A CONSTRUÇÃO DO COMPONENTE FAMILIAR 

A proposição do Componente Familiar do Programa Elos originou-se em um processo 

participativo que envolveu profissionais locais de saúde e educação e representantes da equipe de 

Prevenção da Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Foram realizadas 

oficinas com o objetivo de refletir e eleger uma estratégia de ação que pudesse ser desenvolvida 

intersetorialmente entre saúde e educação. Desses encontros produziu-se essa proposta, dos 

esforços de uma equipe engajada em viabilizar espaços de formação e desenvolvimento, tendo 

em vista o desenvolvimento da comunidade de pertencimento. Pelo grupo de trabalho, foram 

propostas diversas ações intersetoriais. Dentre elas, avaliou-se que o investimento no trabalho 

com as famílias/adultos de referência e à comunidade de pertencimento surtiria potencialmente 

grandes contribuições à função preventiva do uso abusivo de álcool e outras drogas, assim como 

poderia agir positivamente no fomento às ações intersetoriais e benefícios decorrentes. 

Comunidade de pertencimento diz respeito aos vínculos sociais que são ofertados à 

criança durante seu processo de desenvolvimento. Neste caso, abrange os pais, demais familiares 

(avós, tios, irmãos e primos adultos, etc), vizinhos e amigos da família. Ou seja, todos os atores 

próximos que estão vinculados entre si e fazem parte de uma mesma localidade, em geral, onde a 

criança vive. Dito de outro modo, são as pessoas que convivem com a criança e contribuem para o 

seu processo de desenvolvimento. 

 Neste sentido, considera-se o mesmo entendimento que o Estatuto da Criança e 

Adolescente (art. 25, ECA) tem sobre Família Natural como a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. De forma complementar, considera-se ainda a proposta de 

Família Estendida, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do 
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casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convivem e mantém 

vínculos de afinidade e afetividade. 

Trabalhar com os(as) educandos(as), seus pais e/ou responsáveis conforme a proposta do 

Programa Elos significa oferecer condições para que os ambientes familiar e comunitário se 

tornem, ou se fortaleçam como, espaços onde preponderem interações afetivas positivas, 

harmônicas e cooperativas, nos quais cada membro seja reconhecido e valorizado como 

“legítimo”. Deste modo, interações de violência, exclusão e isolamento podem ser ressignificadas, 

dando lugar a expressões verbais e não verbais de amor, respeito e estímulo. 

O objetivo converge com o proposto para o Jogo Elos, conduzido por Educadores(as) 

junto a suas turmas: favorecer às crianças o desenvolvimento de habilidades de vida relacionadas 

à sociabilidade, cognição e desenvolvimento emocional e, ao mesmo tempo, fortalecer suas redes 

sociais de proteção. Envolver a comunidade de pertencimento das crianças participantes do 

programa multiplica seus espaços de vivências em coletivos democráticos e, assim, aumenta o 

impacto do Jogo Elos para além do contexto escolar. Além disso, oferece apoio às famílias e 

comunidades para lidarem com os desafios cotidianos do desenvolvimento infantil relacionados à 

boa comunicação, aos processos de formação de identidade, de autoconfiança, de 

autoconhecimento, de reconhecimento e expressão de sentimentos 

 

A INTERSETORIALIDADE NO PROGRAMA ELOS  

Atuar no campo da prevenção e promoção de saúde é um desafio para os diversos 

setores, como saúde, educação, justiça e cidadania e todos devem coordenar esforços na 

organização de estratégias que tenham horizontes comuns e que sejam sustentáveis. Os 

Programas de Prevenção do governo federal estão alicerçados na intersetorialidade entre esses 

setores, em busca do enfrentamento da problemática do uso de álcool e outras drogas entre 

crianças, jovens, adultos, famílias e comunidades. O conceito de intersetorialidade é aqui 

compreendido como a articulação política orientada à integração entre setores governamentais 

para solucionar problemas complexos (CUNILL, 2014). 

Para a Organização Mundial da Saúde, intersetorialidade na saúde é a articulação entre 

os setores governamentais, em especial a saúde e a educação, no planejamento, execução e 

avaliação de ações conjuntas a fim alcançar resultados de saúde de uma maneira mais efetiva, 

eficiente ou sustentável do que poderia alcançar o setor saúde agindo por si só (OMS, 1999). 

No tocante à complexidade da prevenção ao consumo problemático de drogas e seu 

enfrentamento, não é possível ser assegurado por um único setor isoladamente. No Brasil, essa 
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complexidade se torna maior, tendo em vista a garantia constitucional de direito à saúde, 

desenvolvimento e proteção de crianças e adolescentes. Portanto, no contexto das políticas 

sociais públicas, a intersetorialidade na prevenção amplia o convite à criação e experimentação de 

diferentes modelos de gestão intersetorial e em rede, buscando experiências e modelos brasileiros 

e internacionais. 

Neste contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem com seus princípios e diretrizes 

norteadores, e na sua forma de organização, a prevenção como temática transversal e pertinente 

a todas as políticas, projetos, programas e ações, em todas as esferas de governo, atendendo aos 

princípios da integralidade, universalidade e equidade. Nesta mesma direção, toda ação de saúde 

traz em si uma ação educativa, ou seja, a dimensão educativa é inerente e inseparável da ação 

em saúde. 

Por outro lado, o conceito de educação integral, para além da educação em tempo integral 

(período integral de atividades escolares), é um desafio permanente para o setor educação no 

Brasil, que conta cada vez mais com a inclusão de temática, projetos e programas de saúde, 

cidadania e prevenção articulados e integrados nos projetos políticos e pedagógicos das escolas. 

A Educação envolve conquistar a liberdade de pensar, de articular ideias e de analisar a 

realidade viva, pois o ato de educar é um ato político, como afirmou Paulo Freire (1987). Na 

medida em que o ambiente escolar é o lócus privilegiado da intervenção de prevenção entre 

crianças e jovens, embora a temática do uso de drogas não seja abordada de forma direta para a 

faixa etária de 6 a 10 anos, as ações intersetoriais oportunizam uma atenção integral e inclusão 

social, que excedem os limites da escola propriamente dita, abrangendo seu território e toda a 

comunidade. 

Neste sentido, a aposta na interação e integração de pessoas e processos, ativando as 

redes de proteção existentes nos territórios, inclui a comunidade escolar, a rede de saúde e as 

famílias/comunidades nos Programas de Prevenção, extrapolando os equipamentos, serviços e 

indivíduos, numa perspectiva integral, social e coletiva. O Programa Elos – Construindo Coletivos 

vem somar e fortalecer a relação e o trabalho que já é realizado de forma conjunta entre saúde e 

educação nos territórios. 

Organizado em dois componentes: Escolar e Familiar, o Programa Elos conta com atores 

sociais corresponsáveis pela sua implementação nas três esferas de gestão dos entes federados: 

coordenadores nacionais, supervisores federais e formadores federais do Ministério da Saúde e 

Fundação Osvaldo Cruz/Secretaria Nacional sobre Drogas do governo federal; articuladores, 

apoiadores, educadores e multiplicadores locais da saúde e educação, dos estados e municípios, 

configurando sua relação intersetorial e interfederativa. 
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Ao recuperar as expectativas da grande maioria dos implementadores, participantes das 

formações presenciais iniciais do Programa Elos, a inclusão das famílias e comunidades na escola 

e neste processo de prevenção é afirmada na totalidade das oportunidades, evidenciando a 

relevância do Componente Familiar e Comunitário no Programa Elos- Construindo Coletivos. 

Conforme relatado por um multiplicador local do Programa Elos, a intersetorialidade é “o 

laço entre nós”, a troca e a soma. As dificuldades enfrentadas nos territórios de forma conjunta 

promovem o fortalecimento intersetorial, que é mais do que cada um fazer a sua parte. Apostamos 

nesta gestão intersetorial para o fortalecimento das ações de prevenção, inclusão e cidadania. 

A intersetorialidade, proposta pelo Programa Elos, aproxima-se da concepção de Edgar 

Morin (2007) sobre o pensamento complexo, explorado como um espaço no “entre”, da construção 

que está para além das partes, onde o diferente forma uma nova organização. O exemplo da 

“colcha de retalhos”, apresentado pelo mesmo autor, nos dá um caminho sobre o conceito de 

complexidade: em uma colcha de retalhos, juntamos, tecemos, partes diferentes. Essa tecitura 

resulta em uma colcha que forma uma nova unidade. Assim, “pensar a complexidade é respeitar a 

tecitura comum, o complexo que ela forma para além de suas partes” (Morin, 2007). 

 

OBJETIVOS DO COMPONENTE FAMILIAR 

Objetivo Geral 

Fomentar a participação dos responsáveis às crianças que participam do Programa Elos 

em prol do desenvolvimento, consolidação e expansão dos resultados promovidos pelo Jogo Elos 

em sala de aula, favorecendo interações afetivas, harmônicas e cooperativas e fortalecimento das 

redes de proteção contra o uso abusivo de álcool e outras drogas para estas famílias e 

comunidade. 

 

Objetivos específicos 

 Promover a prática do reconhecimento e de devolutivas instrutivas entre educandos e 

seus pais ou adultos de referência e comunidade de pertencimento, de modo a 

estabelecer formas construtivas de diálogo no ambiente familiar, consolidando as 

habilidades de vida promovidas pelo Programa; 

 Melhorar a qualidade das relações entre escola, comunidade e serviço de saúde, em prol 

da atenção integral à população local; 

 Contribuir para a interlocução entre saúde e educação e para o reconhecimento dos 

papeis e responsabilidades de cada setor 
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 Estimular formas de aproximações mais positivas entre crianças e adultos responsáveis, 

fortalecendo redes de proteção social destas crianças;  

 

ESTRUTURA DOS ENCONTROS FAMILIARES 

 

Público alvo 

Os Encontros Familiares destinam-se às crianças de 06 a 10 anos que estão vivenciando 

o Jogo Elos em suas salas de aula, seus pais, adultos de referência e comunidade de 

pertencimento. 

 

Características dos Encontros 

Serão realizado três Encontros Familiares ao longo do ano, com período de 2h cada, 

devendo acontecer, preferencialmente, em meses distintos. O tamanho do grupo para cada 

encontro pode variar entre 10 e 15 famílias, somando um total de 20 a 30 indivíduos. Cada criança 

poderá participar com até dois adultos de referência. 

  

Formato de cada encontro 

         Cada um dos Encontros está organizado para acontecer em duas etapas, que acontecem 

no mesmo dia. Na 1ª etapa, adultos de referência reúnem-se no Grupo Gente Grande e, 

separada e simultaneamente, as crianças de 06 a 10 anos participam do Grupo Pequeninos. Ao 

final dessa primeira etapa, os dois grupos se reúnem e participam juntos do Grupo Todos Juntos. 

No intervalo entre 1° e 2° etapa, o lanche deverá ser servido. 

 

Horário Sala 1 Sala 2 

1ª etapa 

(50 minutos) 

Grupo Gente Grande 

(adultos de referência) 

Grupo Pequeninos 

(crianças de 06 a 10 anos que 

participam do Jogo Elos em sala) 

Lanche no intervalo entre as duas etapas. 

2ª hora 

(50 minutos) 

Grupo Todos Juntos 

(Adultos e crianças) 
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Tempo 

         Ao longo do Guia, há várias indicações sobre a duração de cada atividade e é importante 

tomar cuidado para não exceder e atrasar a execução das atividades, pois pode impedir a 

realização de uma ou mais atividades. É importante que a primeira hora do Grupo Gente Grande 

termine junto com o Grupo Pequeninos, para que nenhum dos dois grupos necessite esperar o 

início do Grupo Todos Juntos, ou percam o lanche juntos. Reduzir as atividades do Grupo Todos 

Juntos também não é recomendado, porque ele representa um dos pontos fortes do Encontro, por 

permitir que  adultos de referência e crianças passem tempo juntos. 

Algumas estratégias que ajudam a lidar com o tempo: 

 Ter um relógio à vista (não é indicado usar o celular, para não incentivar os 

participantes a fazerem o mesmo); 

 Escrever, ao lado de cada atividade, o tempo previsto para início e término de modo 

que, durante o Encontro, seja possível verificar se o tempo está sendo cumprido;  

 Verificar com o(a) Multiplicador(a) do outro grupo como anda o tempo das atividades 

(se está dentro do esperado ou atrasado), para assim se ajustarem para o início do 

grupo de família. Para esse alinhamento entre os grupos, pode ser importante contar 

com a contribuição da pessoa que exercerá a função de apoiador(a). 

Espaço 

Para a realização dos Encontros é necessário haver duas salas separadas que possam 

ser utilizadas simultaneamente durante o período de duas horas. Será importante um terceiro 

ambiente para acomodar os(as) apoiadores(as) e as crianças que acompanharem os adultos de 

referência, mas que não fazem parte dos grupos. Destaca-se que, como adultos e crianças 

estarão agrupados do Grupo Todos Juntos, é preciso que uma das salas consiga comportar o 

número total de participantes e multiplicadores. 

Estratégias de preparação do espaço para a realização dos Encontros: 

 As salas devem estar organizadas até 15 minutos antes do início do Encontro; 

 É importante que as pessoas do local (recepcionistas, seguranças, etc.) saibam sobre 

a realização do evento (data, local, horário). Isso favorece a pontualidade no início 

das atividades. 

 Cartazes de indicação do Encontro podem ajudar na orientação dos participantes 

 Confira se todos os materiais necessários para a condução das atividades estão 

disponíveis 

 Organize as cadeiras da sala em roda – esse formato proporciona que todos e todas 

se olhem, se ouçam melhor e mantenham o foco nos acontecimentos do centro. 
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 É necessário que todas as salas tenham mesas e cadeiras para as atividades escritas 

e de colagem.  

 

Refeições ou Lanches 

Para garantir um bom acolhimento e maior integração entre os participantes, é de suma 

importância haver um lanche, que deverá ser oferecido no intervalo entre as atividades dos grupos 

e deve durar cerca de 10 minutos. Isso exige uma maior organização e agilidade da equipe, em 

decorrência do tempo de intervalo. 

 

CONDIÇÕES FACILITADORAS PARA REALIZAR OS ENCONTROS FAMILIARES 

  

Manejo das atividades 

Como Multiplicador(a), você terá a função de conduzir as atividades propostas para os 

encontros com os grupos de adultos e de crianças. Você e sua dupla podem contar com o apoio 

de outros profissionais da escola e/ou saúde para a recepção dos participantes, disponibilização 

dos lanches, acompanhamento do desenvolvimento dos conteúdos e apoio e encaminhamento 

das demandas que possam surgir nessas intervenções.  

São apresentadas abaixo as condições facilitadoras consideradas fundamentais ao bom 

exercício do papel de condutor dos Grupos nos Encontros Familiares: 

 Manejo de grupos; 

 Organização, pontualidade e planejamento; 

 Responsabilidade e comprometimento com a equipe e com as famílias; 

 Pro atividade e motivação para ajudar os outros; 

 Capacidade de acolhimento, comunicação e escuta ativa; 

 Liderança e criatividade para manter os participantes engajados na atividade; 

 Mediação de conflitos;  

 Trabalho em equipe; 

 Flexibilidade com as pessoas e atividades; 

 Assertividade e gestão do tempo; 

 Ética e sigilo.          

 Para aprofundamento e/ou exercício de alguma(s) das condições facilitadoras listadas, solicite 

apoio do(a) formador(a) de referência. 
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Apoiadores 

Os(as) Apoiadores(as) são pessoas que contribuem para o bom andamento dos Encontros 

Familiares, mas não estão na função de Multiplicador(a). A sua função pode ser na contribuição da 

divulgação dos Encontros e adesão pelos adultos de referência; apoio aos (às) Multiplicadores (as) 

nas questões logísticas no dia do Encontro; acompanhamento das crianças menores, enquanto os 

pais e os irmãos participam das atividades, para possibilitar que as famílias que não têm com 

quem deixar os outros filhos consigam participar do Programa.  Os Apoiadores e crianças devem 

utilizar um espaço seguro e confortável, onde possam desenvolver atividades lúdicas, contação de 

histórias, apresentação de um filme, etc. 

         É importante lembrar que o apoiador deve ter o papel apenas de “suporte” e não pode 

ocupar o papel de um(a) Multiplicador(a), estando entre a condução dos Encontros e o cuidado 

das crianças menores ao mesmo tempo. Por isso, será necessário um diálogo entre os 

profissionais de educação e saúde envolvidos nessa proposta para elencar pessoas que sejam 

designadas a essa função.  

  

Divulgação 

         A equipe de Multiplicadores deve agendar reuniões com as famílias para apresentar 

brevemente o Programa e convidá-las, sensibilizando-as, a participar. Esse convite poderá ser 

realizado na implementação do Passo 5 do Componente Escolar: Apresentação do Jogo Elos. Se 

os familiares já estiverem participado da apresentação do Programa, mas vocês não falaram sobre 

os Encontros Familiares, pode ser realizada uma apresentação breve, focando os objetivos e 

agendas dos Encontros Familiares. 

Nessa apresentação, informe que o Programa é gratuito, garantido pelo governo local e 

explique os objetivos dos Encontros, sua duração e modo de funcionamento, para que todos 

entendam efetivamente a proposta.  

         Alguns adultos de referência poderão ser convidados, também, através de uma busca 

ativa em suas casas ou locais de trabalho, pelos profissionais do serviço de saúde e 

Multiplicadores. Enviar o convite impresso e/ou afixar um cartaz com informações do Encontro, no 

painel de informações da escola, pode contribuir para reforçar o convite realizado presencialmente. 

É importante ter uma estimativa prévia dos participantes para a qualidade da organização dos 

Encontros. 
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Planejamento 

  O planejamento e a preparação dos Encontros são fundamentais para garantir ao(a) 

multiplicador(a) segurança e domínio sobre as atividades e controle do tempo do Encontro. Para 

tanto, o Guia apresenta um roteiro detalhado de cada atividade e os procedimentos sugeridos, 

além de instrumentos de apoio para o planejamento. 

É importante que todos repassem as atividades juntos antes do Encontro, para tirar 

dúvidas e ficar em sintonia com o que será realizado no dia. A atitude cooperativa e de integração 

são características fundamentais entre os(a) Multiplicadores(as). Esse compartilhamento torna-se 

potente também para o fortalecimento da relação intersetorial no território. 

 Como apoio para avaliação e planejamento dos Encontros, vocês terão disponíveis 

instrumentos orientadores, localizados ao longo da descrição dos Encontros, e que poderão ser 

preenchidos no próprio Guia.  

 

CRONOGRAMA DO COMPONENTE FAMILIAR 

 

Planejamento, condução e avaliação dos Encontros: 

Abaixo, você tem como apoio um cronograma para preencher com as datas das reuniões 

de planejamento, condução e avaliação dos Encontros, que deverão ser negociadas com todos os 

envolvidos. Utilize os momentos de planejamento das Visitas de Apoio aos (às) Educadores(as) 

para fechar agendas viáveis para os(as) demais multiplicadores e comunidade que participarão 

dos Encontros.  

1° Encontro Familiar 
(1° mês) 

2° Encontro Familiar 
(2° mês) 

3° Encontro Familiar 
(3° mês) 

Data da reunião de 
planejamento do 1° Encontro: 

___/____/____ 
 

Data do 2° Encontro: 
____/___/____ 

 

Data do 3° Encontro: 
____/___/____ 

Data do 1° Encontro: 
____/___/____ 

Data da reunião de avaliação 
do 1° Encontro e 

planejamento do 2° Encontro: 
 

___/___/___ 

Data da reunião de avaliação 
do 2°Encontro e 

planejamento do 3° Encontro: 
___/___/___ 

Data da reunião de avaliação 
do 3°Encontro: 

 

___/___/___ 
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APLICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO JOGO ELOS NOS ENCONTROS FAMILIARES 

 

Os Encontros Familiares são compostos de atividades com foco no desenvolvimento de 

habilidades de vida. Algumas voltadas à faixa etária de 6 a 10 anos, para serem realizadas com o 

Grupo Pequeninos, outras adequadas a adultos, para serem realizadas com o Grupo Gente 

Grande, e, por fim, atividades propostas para serem vivenciadas conjuntamente por crianças e 

seus pais ou responsáveis. Embora voltados a outro contexto, que não o escolar, e envolvendo 

outros agentes de mudança (adultos de referência e comunidade de pertencimento das crianças), 

alguns recursos técnicos utilizados no Jogo Elos são também utilizados nos Encontros - sobretudo 

(a) estratégias de fomento ao compromisso coletivo com objetivos comuns; (b) práticas cotidianas 

de valorização afetiva; e (c) práticas cotidianas de devolutivas neutras e instrutivas perante 

desacordos. Para tanto, seguem princípios comuns aos que sustentam a proposta do Jogo Elos. A 

saber: 

As devolutivas e reconhecimento fazem parte dos elementos fundamentais do Jogo que 

fortalecem interações positivas e podem transformar interações que causam prejuízos para os 

indivíduos. No Jogo Elos, as Devolutivas Elos, Devolutivas Oops! e Reconhecimento ao final do 

Jogo Elos têm essa função, e são apresentados por meio de elogios ou instruções verbais, 

somados a recursos materiais adequados às crianças de 6 a 10 anos (ex. cartões de devolutivas 

Elos e e Oops!, caderninho elos, painel de registro, brincadeiras ao final do jogo). Nos Encontros 

Familiares, devolutivas e reconhecimento são passíveis de aplicação, como em demais relações, 

mas é necessário adaptar os recursos, já que os Encontros possuem uma estrutura diferente do 

Jogo Elos e trabalharemos com adultos. Desse modo, sugere-se que reconhecimentos e 

devolutivas sejam realizados verbalmente nos Encontros Familiares. 

Para aumentar a consonância entre as atuações dos(as) Educadores(as) em sala de aula 

e dos(as) Multiplicadores(as) e apoiadores(as) durante a condução dos Encontros, propomos que 

a definição coletiva de acordos seja realizada no início de todos os grupos (Grupo Gente Grande, 

Grupo Pequeninos e Grupo Todos Juntos) e que a valorização verbal seja comumente realizada 

pelos (as) responsáveis pela condução dos encontros, sempre que cabível. Além disso, na 

dinâmica principal dos encontros, realizada no grupo Todos Juntos, propomos que ambos os 

recursos sejam utilizados de maneira mais sistemática, a fim de oferecer aos adultos exemplos 

claros de como aplica-los cotidianamente na relação com as crianças. Para tanto, apresentamos a 

seguir um passo a passo adaptado para a utilização dos princípios e recursos técnicos do 

Programa Elos durante os Encontros Familiares.  
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ANTES DA DINÂMICA 

Ações do(a) Multiplicador(a) antes da atividade: 

Dar instruções da atividade de maneira clara e em pequenos passos 

Reapresentar os Acordos Elos 

Solicitar ajuda das crianças e adultos para dar exemplos dos Acordos Elos, caso necessário 

Definir coletivamente um nível de voz adequado à atividade 

Definir coletivamente um acordo de lugares adequado à atividade 

Definir coletivamente ações que configuram gentileza na realização da atividade 

 

DURANTE A DINÂMICA 

Ações dos participantes em consonância com os 

acordos firmados 

Ações dos participantes em dissonância com os 

acordos firmados 

- Dedicar-se à atividade proposta 

- Utilizar o nível de voz combinado coletivamente 

- Dedicar-se à atividade proposta seguindo o 

acordo de lugares combinado coletivamente 

- Dedicar-se à atividade proposta mantendo 

relações cordiais e gentis com os demais 

membros do grupo 

- Auxiliar os demais membros do grupo na 

realização da atividade, quando necessário 

- Auxiliar os demais membros do grupo no 

seguimento dos combinados feitos coletivamente 

- Dedicar-se a atividades paralelas à proposta  

- Utilizar nível de voz diferente do acordado 

coletivamente 

- Movimentar-se em sala diferentemente do modo 

acordado coletivamente 

- Agredir verbal ou fisicamente os(as) demais 

membros do grupo 

- Agredir verbal ou fisicamente o(a) 

multiplicador(a) e/ou outros participantes 

- Ignorar as necessidades dos demais membros 

do grupo de apoio à realização da atividade 

-  Abandono das atividades propostas 

Ações do (a) multiplicador (a) 

- Valorizar verbal e publicamente o engajamento 

do grupo 

- Suspender a atenção às ações paralelas às 

solicitadas na atividade 

- Dar devolutiva instrutiva verbal, apenas para o 

grupo e/ou pessoas que não estão em 

consonância com os acordos 

 

 

DEPOIS DA DINÂMICA 

Ações do(a) Multiplicador(a) depois da atividade: 

- Valorizar verbal e publicamente o comprometimento do coletivo com os acordos e combinados 

- Conduzir a atividade de roda de elogios para valorizar as interações positivas e comprometimento 

com os combinados construídos  
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1º ENCONTRO FAMILIAR 

 “Percebendo a mim e ao outro” 

 

 

Objetivo: O primeiro Encontro pretende promover a reflexão sobre auto percepção e percepção 

do outro. As atividades dos Grupos Gente Grande e Pequeninos proporcionam o reconhecimento 

da imagem que cada adulto e criança tem de si, e favorecem um ambiente de aproximação e 

confiança para as vivências do Grupo Todos Juntos. 

 

Principal habilidade de vida abordada: Auto percepção  

Habilidades de vida transversais: Percepção do outro, lidar com os sentimentos, comunicação 

eficaz. 

 

Ao final do encontro, espera-se que: Adultos e crianças tenham refletido sobre características 

pessoais, da sua comunidade de pertencimento, além de terem exercitado auto percepção e 

percepção do outro. 

 

Planejamento: 

Para auxiliá-lo(a) na preparação do Encontro, utilize a tabela de Planejamento do 1º Encontro 

Familiar, apresentada a seguir. O seu preenchimento torna-se mais otimizado se realizado após a 

leitura e discussão conjunta das atividades previstas para Encontro. É importante que todos(as) os 

envolvidos na organização e condução estejam de acordo com as decisões tomadas pelo grupo e 

realizem o registro no seu próprio Guia, considerando os aspectos referentes à a) Discussão dos 

objetivos do encontro a ser planejado; b) Organização logística e das atividades do encontros; e c) 

Distribuição da realização das tarefas de preparação dos materiais necessários para o encontro e 

da condução das atividades nos grupos.  

 

Questões orientadoras para a Reunião de Planejamento:  

 Qual será o papel de cada facilitador na atividade? 

 Como organizar a sala e o grupo para executar a tarefa? 
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1° Encontro Familiar 

Data: _____/____/_____ 

Local: 

Escola: 

Turmas: 

 

Planejamento  

Data:____/____/____ 

Profissionais participantes:  

Divulgação 

Formas de divulgação: 

Locais de divulgação: 

Responsáveis: 

Data de início da divulgação: _____/_____/____ 

Condução da(s) atividade(s) 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Gente Grande: 

 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Pequeninos: 

 

Divisão de papéis na condução do Grupo Todos Juntos: 

Apoiador(a) do Grupo Gente Grande e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiador(a) do Grupo Pequeninos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiadores(as) todos juntos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Materiais 

Materiais necessários para o Grupo Gente Grande e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Pequeninos e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Todos Juntos e responsáveis: 

 

Lanche 

Responsáveis por providenciar o lanche: 

 

Responsáveis pela preparação do lanche no dia: 
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1º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO GENTE GRANDE 

 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Crachás 

- Papel e caneta (ou lápis) para os participantes 

- 01 Cartolina 

- Fita adesiva 

- Pincel atômico 

- Cartaz de Acordos e Combinados Elos 

- Leitura do passo 5 do guia do Educador – pág 33 e 34) para apresentação do Jogo 

- Lista de presença (modelo anexo) 

- Música de fundo (desejável) 

 

 

Roteiro do Encontro Grupo Gente Grande  

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 4 min 

2. Conhecendo o grupo 5 min 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares 4 min 

4. Apresentação do tema e cronograma 4 min 

5. Acordos 10 min 

6. Atividade: Reino animal 20 min 

7. Encerramento 3 min 

Total 50 min 

Intervalo e lanche 15 min 
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1. Boas-vindas (4 min) 

 Auxilie os participantes a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 

 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 

 

2. Conhecendo o grupo (5 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e a cor favorita. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (4 min) 

 Você deve apresentar brevemente o Programa Elos como uma estratégia que promove 

relações mais harmoniosas dentro e fora da sala, entre crianças e sua comunidade. 

Indique que o Programa Elos é organizado em duas estratégias: a) O jogo em sala de 

aula, no qual as crianças realizam as atividades do currículo; b) os Encontros familiares, 

que acontecerão em 3 momentos, ao longo do ano, com crianças que participam do jogo 

elos em sala de aula e seus adultos de referência. Fale da importância da participação 

nos 2 encontros subsequentes. Lembre-se de avisar aos participantes que ao longo do 

Encontro irão experimentar elementos do Jogo Elos. 

 

4. Apresentação do tema e cronograma do encontro (4 min) 

 A proposta é que cada pessoa entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia, e o objetivo do encontro 

 



16 
 

5. Acordos (10 min) 

Para promover um ambiente saudável e melhorar a qualidade das atividades a serem 

realizadas, é importante contratualizar acordos de convivência com os participantes. Os acordos 

do Jogo Elos ajudarão a guiar essa construção coletiva e proporcionarão a aproximação com este 

recurso, que também será exercitado no Grupo Todos Juntos. 

 Apresente os 4 acordos Elos (utilize o cartaz Elos como apoio para essa apresentação) e as 

possibilidades de combinados para cada um deles. Discorra brevemente sobre a importância 

de acordos em espaços coletivos e o porquê está propondo essa atividade. 

 Decida junto com os participantes quais os melhores combinados para cada acordo, 

considerando as atividades que serão propostas para o Encontro Familiar. 

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos(as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 

 

6.  Atividade “Reino animal” (20 min) 

Passo 1: Condução 

a. Organize os(as) participantes em círculo, apresente fichas com imagens de diferentes 

animais, garantindo que a quantidade de imagens seja superior ao número de participantes. 

Tente inserir uma grande diversidade de figuras de animais, percebendo os mais familiares 

para as pessoas da sua comunidade.  

b. Peça que cada participante escolha uma ficha que tenha a imagem de um animal cujas 

características ele mais se identifica.  

c. Dê 3 minutos para a escolha e reflexão. 

d. Após cada participante ter selecionado a figura do animal, o grupo deve apresentar-se, um 

a um, por meio do animal escolhido. Peça que expliquem por que escolheram aquele animal 

e quais as características pessoais que são semelhantes às do animal.  

 

Passo 2: Discussão: 

a. Após a apresentação, conduza uma discussão a partir das perguntas disparadoras: 

 O que o animal escolhido diz sobre você? (aguarde as diversas respostas) 

 Foi fácil escolher o animal com o qual se identifica? Problematize perguntando o 

porquê, após algumas falas. 

 O que você acha que tem em comum com o animal escolhido?  

 Que qualidade o animal escolhido tem e você gostaria de ter? 
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 Sobre o que foi preciso pensar para escolher o animal? 

 

b. Conduza a reflexão sobre a importância de reconhecer o que fazemos e como somos para o 

processo de percepção de si e de melhoria nas relações com outras pessoas. Escolher um 

animal e refletir sobre ele e as suas características pessoais promove o olhar para si 

mesmo. Ao escolhermos um animal de nossa preferência, provavelmente nos concentramos 

em características que admiramos, bem como em qualidades que temos ou gostaríamos de 

ter. Isto diz muito sobre nós, sobre quem somos e quem gostaríamos de nos tornar. Quando 

conhecemos melhor a nós mesmos, temos maior entendimento sobre os nossos limites e 

potencialidades e podemos nos relacionar melhor com os outros.  

 

7. Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (3 min): 

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 

 Diga que agora o grupo dos adultos irá se juntar ao grupo das crianças e que, como já 

conhecem um pouco mais sobre algumas características pessoais, terão a oportunidade 

de vivenciar situações que promovem a aproximação e percepção sobre as crianças.  

 Direcione os participantes ao local do lanche, sinalizando o tempo que terão para tal 

momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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1º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO PEQUENINOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Crachás, 

- Papel e caneta (ou lápis) para os participantes, 

- 01 Cartolina 

- Figuras de animais diversos, 

- Fita adesiva, 

- Pincel atômico, 

- Lista de presença 

- Cartaz de Acordos e Combinados Elos 

- Música de fundo (desejável) 

 

Roteiro do Encontro Grupo Pequeninos  
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 3 min 

2. Conhecendo o grupo 5 min 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares 2 min 

4. Apresentação dos objetivos do Encontro e acordos 15 min 

5. Atividade: Reino animal 23 min 

6. Encerramento 2 min 

Total 50 min 

Intervalo e lanche 15 min 

 

1. Boas-vindas (3 min): 

 Auxilie as crianças a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 

 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 



19 
 

2.  Conhecendo o grupo (5 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e a comida favorita. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (2 min) 

 Explique que os Encontros Familiares fazem parte do Programa Elos e é uma forma de 

realizar algumas atividades entre elas e os seus adultos de referência.  

 Lembre-se de avisar às crianças que ao longo do Encontro irão notar algumas 

semelhanças com o Jogo que acontece em sala de aula. 

 Fale da importância delas e dos adultos de referência na participação dos 2 encontros 

subsequentes.  

 

4. Apresentação dos objetivos do encontro e acordos (15 min) 

Durante os Encontros Familiares temos a intenção de fortalecer o que é aprendido em sala 

de aula pelas crianças e promover o exercício dos mesmos acordos em outros ambientes. Para 

isso, é necessário que se apresentem esses acordos, e que se façam combinados que orientarão 

a convivência durante todo o encontro. Para tanto, antes de realizar os combinados, apresente o 

cronograma e objetivo do Encontro. 

 A proposta é que cada criança entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia, e o objetivo do encontro 

 Retome com as crianças que para estarem juntos de maneira agradável, farão 

combinados a partir dos acordos Elos (são crianças que já conhecem o Jogo). 

 Utilize o cartaz de acordos Elos e decida junto com os participantes quais os melhores 

combinados para cada acordo, considerando as atividades que serão propostas para o 

Encontro Familiar.  

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos (as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 
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 Indique que você não fará o registro das quebras de acordo no painel de registro, mas vai 

ajuda-los a lembrarem dos combinados realizados, caso seja necessário.  

 

5.   Atividade “Reino animal” (23 min) 

Passo 1: Condução 

a. Organize os(as) participantes em círculo, apresente fichas com imagens de diferentes 

animais, garantindo que a quantidade de imagens seja superior ao número de participantes. 

Tente inserir uma grande diversidade de figuras de animais, percebendo os mais familiares 

para as pessoas da sua comunidade.  

b. Peça que cada participante escolha uma ficha que tenha a imagem de um animal cujas 

características ele mais se identifica.  

c. Dê 3 minutos para a escolha e reflexão. 

d. Após cada participante ter selecionado a figura do animal, o grupo deve apresentar-se, um 

a um, por meio do animal escolhido. Peça que expliquem por que escolheram aquele animal e 

quais as características pessoais que são semelhantes às do animal. Para manter as crianças 

atentas e interessadas, você pode pedir que compartilhem sons, gestos e/ou cores dos 

animais, por exemplo. 

 

Passo 2: Discussão 

a. Após a apresentação, conduza uma discussão a partir das perguntas disparadoras: 

 O que o animal escolhido diz sobre você? (aguarde as diversas respostas) 

 Foi fácil escolher o animal com o qual se identifica? Problematize perguntando o 

porquê, após algumas falas. 

 O que você acha que tem em comum com o animal escolhido?  

 Que qualidade o animal escolhido tem e você gostaria de ter? 

 Sobre o que foi preciso pensar para escolher o animal? 

 

b. Conduza a reflexão sobre a importância de reconhecer o que fazemos e como somos para o 

processo de percepção de si e de melhoria nas relações com outras pessoas. Escolher um animal 

e refletir sobre ele e as suas características pessoais promove o olhar para si mesmo. Quando 

conhecemos melhor a nós mesmos, temos maior entendimento sobre os nossos limites e 

potencialidades e podemos nos relacionar melhor com os outros.  

c. Para esta discussão, aproveite as respostas das crianças sobre as qualidades dos animais 

escolhidos que compartilharam e aquelas que não possuem mas gostariam de ter também. 
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d. Pergunte sobre as situações que elas podem exibir essa qualidade. 

 

6. Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (2 min): 

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 

 Diga que agora o grupo de crianças irá se juntar ao grupo dos adultos e que, como já 

conhecem um pouco mais sobre algumas características pessoais, terão a oportunidade 

de vivenciar situações que promovem a aproximação e percepção sobre os seus 

responsáveis. 

 Direcione os participantes ao local do lanche, sinalizando o tempo que terão para tal 

momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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1º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO TODOS JUNTOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Papel e caneta (ou lápis) para os participantes 

- Cartolina 

- Fita adesiva 

- Pincel atômico 

- Questionário de avaliação (Anexo), em quantidade suficiente ao número de participantes. 

 

Roteiro do Encontro Grupo Todos Juntos  
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Aquecimento e conhecendo o grupo 5 min 

2. Atividade: “Eu fico” 30 min 

3. Roda de Elogios 5 min 

4. Encerramento e preenchimento da avaliação do encontro 10 min 

Total 50 min 

 

 

1. Aquecimento e conhecendo o grupo (5 min) 

 Para promover um aquecimento para a atividade posterior e maior entrosamento 

entre os participantes, utilize os elementos trabalhados na atividade “Reino 

animal”; 

 Solicite que, por meio de gestos, sem o uso da fala, encontrem outras pessoas 

que escolheram o mesmo animal na atividade anterior “Reino Animal”. 

 Algumas pessoas podem ter escolhido animais que ninguém mais escolheu. 

Indique que não há problema nisso e que eles podem se organizar pela 

similaridade com outros animais. 

 Quando os participantes encontrarem seus pares, solicite que falem os nomes 

entre si. 
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2. Atividade: “Eu fico” (30 min) 

 

Passo1: Condução 

a. Peça para que responsáveis e crianças sentem-se um em frente ao outro, espalhados pela 

sala. 

b. Indique que a atividade será da seguinte forma: você irá iniciar uma frase e eles terão que 

completá-la. A continuidade da frase será compartilhada somente entre a dupla ou trio e o 

primeiro a completar a frase será o responsável e a criança escuta. Em seguida, a criança 

completa a mesma frase e o responsável escuta. Solicite para que fiquem atentos às 

respostas de seus pares. 

c. Dê exemplos da atividade e verifique se todos entenderam a proposta e/ou se resta alguma 

dúvida. 

d. Faça os 4 Acordos Elos com o grupo, utilizando o Cartaz de Acordos Elos. Como no Jogo 

Elos, é importante que você possa prever combinados viáveis para a atividade. Para isso, 

utilize a tabela de planejamento abaixo: 

 

1º ENCONTRO FAMILIAR 

Tempo de duração 

 

Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3) 

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4)  

 

 

Elemento ou atividade de reconhecimento: Roda de Elogios 

 

e. Após realizar os combinados para os 4 Acordos Elos, sinalize que a atividade terá início. 

Indique que você avisará quando a atividade terminar. 

f. A atividade consistirá de construção de frases pelas duplas ou trios.  

g. Tente iniciar as frases com afirmações positivas, mesclando com frases possivelmente mais 

desagradáveis e finalizando novamente com afirmações mais positivas.  

h. Sugestão de frases: 

 

 Eu fico feliz quando… 
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 Eu acho legal quando... 

 Eu relaxo quando... 

 Eu rio\dou gargalhadas quando... 

 Eu tenho saudades quando.. 

 Eu fico triste quando… 

 Eu tenho medo quando.. 

 Eu não gosto quando... 

 Eu fico nervoso(a)\tenso(a) quando... 

 Eu me divirto quando … 

 Eu gosto quando você 

 

Uma dica: Você pode recortar o número de frases planejado para a atividade e inseri-las em dois 

envelopes – um para as frases com afirmações positivas e outro para as frases com afirmações 

menos agradáveis. Ou ainda colocá-las dobradas em uma caixa para sorteio durante a atividade. 

 

Passo 2: Discussão 

a. Pergunte como se sentiram ao ouvir as frases uns dos outros. Utilizando as respostas 

obtidas, assinale a importância de não julgar o outro em nossas relações, mas sim tentar 

comunicar como nos sentimos com relação ao que o outro faz ou ao que o outro nos diz.  

b. Em nosso dia-a-dia, é importante focar como percebemos as coisas que as pessoas fazem, 

expressando isto de modo a não agredi-las nem acusá-las,  

c. Assinale também a importância de reconhecer, ao interagir com outras pessoas, o que nos 

agrada e o que nos faz sentir bem, pois assim contribuímos para a harmonia e o bem-estar 

destas relações. 

d. Além da habilidade de percepção do outro, essa atividade proporciona o exercício de formas 

de lidar com os sentimos e a importância de uma comunicação eficaz. 

 

3. Roda de elogios (5 min) 

 Valorize o compromisso do grupo com todas as atividades propostas e interações que 

demonstrem consonância com Acordos e combinados feitos no início do Encontro. 

 Relacione estas atitudes de compromisso do grupo com as atividades e com os acordos 

coletivos com a proposta do Jogo Elos, do qual as crianças participam em sala, 

destacando os pontos comuns; 
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 Finalize pedindo que todos fiquem de pé, de forma que crianças e adultos de referência 

fiquem juntos. Cada um, na sequência da roda, deverá fazer um elogio para a pessoa que 

estiver à sua esquerda; 

 Ressalte que elogios são importantes para nos indicar o que estamos fazendo 

corretamente, para nos motivar e cultivar afetos positivos em nós e naqueles que 

elogiamos. Explique que, embora estejamos acostumados a prestar mais atenção quando 

algo não está conforme o esperado, é igualmente importante demonstrar nosso 

reconhecimento às pessoas para valorizar ações que julguemos positivas. 

 

4. Encerramento e preenchimento da avaliação do Encontro (10 min) 

 Indique que o Encontro chegou ao fim e agradeça a participação de todos(as) 

    Fale sobre a data e local do 2º Encontro 

 Utilize esse espaço para o compartilhamento de informações sobre atividades das 

unidades de saúde de referência 

 Fale da importância da opinião deles sobre o Encontro e o quanto o preenchimento do 

questionário de avaliação poderá ajudá-los na melhoria dos próximos. 

 Distribua a folha de avaliação impressa para que os(as) participantes possam preencher 

e verifique quem precisa de ajuda. Tire cópias do questionário anexo, em número 

suficiente a quantidade de participantes 

    Após a distribuição da avaliação impressa leia cada enunciado e indique as opções. 
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2º ENCONTRO FAMILIAR 

 “Entendendo sentimentos” 

 

Objetivo: Neste encontro, pretende-se criar condições para os participantes refletirem sobre seus 

diferentes sentimentos e identificá-los nos variados contextos a que possam estar relacionados. A 

proposta é promover a sensibilização e contribuir para uma melhor comunicação de sentimentos e 

percepção do outro no contexto familiar ou comunitário. 

 

Principal habilidade de vida abordada: Lidar com os sentimentos 

Habilidades de vida transversais: Auto percepção, percepção do outro, lidar com os sentimento, 

comunicação eficaz. 

 

Ao final do encontro, espera-se que: Os participantes tenham praticado a habilidades de 

identificar e expressar seus sentimentos de modo a contribuir positivamente para relações mais 

harmoniosas. 

 

Planejamento: 

Para auxiliá-lo(a) na preparação do Encontro, utilize a tabela de Planejamento do 1º Encontro 

Familiar, apresentada a seguir. O seu preenchimento torna-se mais otimizado se realizado após a 

leitura e discussão conjunta das atividades previstas para Encontro. É importante que todos(as) os 

envolvidos na organização e condução estejam de acordo com as decisões tomadas pelo grupo e 

realizem o registro no seu próprio Guia, considerando os aspectos referentes à a) Discussão dos 

objetivos do encontro a ser planejado; b) Organização logística e das atividades do encontros; e c) 

Distribuição da realização das tarefas de preparação dos materiais necessários para o encontro e 

da condução das atividades nos grupos. 

 

Questões orientadoras para a Reunião de Planejamento:  

 Qual será o papel de cada facilitador na atividade? 

 Como organizar a sala e o grupo para executar a tarefa? 
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2° Encontro Familiar 

Data: _____/____/_____ 

Local: 

Escola: 

Turmas: 

 

Planejamento  

Data:____/____/____ 

Profissionais participantes:  

Divulgação 

Formas de divulgação: 

Locais de divulgação: 

Responsáveis: 

Data de início da divulgação: _____/_____/____ 

Condução da(s) atividade(s) 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Gente Grande: 

 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Pequeninos: 

 

Divisão de papéis na condução do Grupo Todos Juntos: 

Apoiador(a) do Grupo Gente Grande e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiador(a) do Grupo Pequeninos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiadores(as) todos juntos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Materiais 

Materiais necessários para o Grupo Gente Grande e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Pequeninos e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Todos Juntos e responsáveis: 

 

Lanche 

Responsáveis por providenciar o lanche: 

 

Responsáveis pela preparação do lanche no dia: 
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2º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO GENTE GRANDE 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Crachás 

- Papel e caneta (ou lápis) para os participantes 

- Fita adesiva 

- Pincel atômico 

- Cartolina 

- Lista de presença 

- Cartaz de Acordos Elos 

- Música de fundo (desejável) 

 

Roteiro do Encontro Grupo Gente Grande  

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 4 min 

2. Conhecendo o grupo 4 min 

3. Sobre o Elos e os Encontros Familiares 2 min 

4. Apresentação do tema e cronograma                                                    3 min 

5. Acordos 7 min 

6. Atividade: “Escuta por minuto” 8 min 

7. Atividade: “Como me sinto quando...” 20 min 

8. Encerramento 2 min 

Total      50 min 

 

1. Boas-vindas (4 min) 

 Auxilie os participantes a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 

 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 
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2. Conhecendo o grupo (4 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e a lugar favorito. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (2 min) 

 Você deve apresentar brevemente o Programa Elos como uma estratégia que promove 

relações mais harmoniosas dentro e fora da sala, entre crianças e sua comunidade. 

Saliente que esta explicação se faz necessária novamente, uma vez que pode ser a 

primeira participação de algumas pessoas no Encontro Familiar. 

 Indique que o Programa Elos é organizado em duas estratégias: a) O jogo em sala de 

aula, no qual as crianças realizam as atividades do currículo; b) os Encontros familiares, 

que acontecerão em 3 momentos, ao longo do ano, com crianças que participam do jogo 

elos em sala de aula e seus adultos de referência. Fale da importância da participação no 

encontro subsequente. Lembre-se de avisar aos participantes que ao longo do Encontro 

irão experimentar elementos do Jogo Elos. 

 

4. Apresentação do tema e cronograma do encontro (3 min) 

 A proposta é que cada pessoa entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia, e o objetivo do encontro 

 

5. Acordos (7 min) 

Para promover um ambiente saudável e melhorar a qualidade das atividades a serem 

realizadas, é importante contratualizar acordos de convivência com os participantes. Os 

acordos do Jogo Elos ajudarão a guiar essa construção coletiva e proporcionarão a 

aproximação com este recurso, que também será exercitado no Grupo Todos Juntos. 

 Apresente os 4 acordos Elos (utilize o cartaz Elos como apoio para essa apresentação) e 

as possibilidades de combinados para cada um deles. Discorra brevemente sobre a 

importância de acordos em espaços coletivos e o porquê está propondo essa atividade. 
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 Decida junto com os participantes quais os melhores combinados para cada acordo, 

considerando as atividades que serão propostas para o Encontro Familiar. 

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos(as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 

 

6. Atividade: “Escuta por minuto” (8 min) 

A atividade “escuta por minuto” tem como objetivo promover uma reflexão sobre a escuta; 

exercitar a aproximação e a escuta empática, além de oportunizar aos participantes que, 

compartilhando momentos de sua história, identifiquem-se uns com os outros e se aproximem; 

contribuindo para o fortalecimento do grupo e para a fluidez das atividades ao longo do encontro. 

 

Passo 1: Condução da atividade 

a. Antes de iniciar a atividade, destaque que você pedirá que andem pela sala e que formem 

duplas quando você bater palmas. Essas duplas compartilharão as situações que você 

indicará, mas cada um falará apenas o que se sentir confortável para compartilhar. 

b. Peça que os participantes caminhem pela sala. Aguarde alguns segundos e bata palmas. 

Neste momento, eles devem formar duplas aleatórias, priorizando pessoas que ainda não 

conhecem; 

c. Formadas as duplas, explique que somente um falará primeiro. Enquanto um falar (sempre 

durante um minuto), o outro apenas escutará com atenção; 

d. Selecione um critério para decidir quem deve falar primeiro (ex: quem tem o pé maior, quem 

dormiu mais tarde na noite anterior, quem mora mais perto da escola etc.); 

e. Cada um terá um minuto para contar o que quiser sobre si; 

f. Após um minuto, peça que eles invertam os papéis: quem falou, vai escutar; e quem escutou 

da primeira vez, agora vai falar (sempre durante um minuto); 

g. Em seguida, peça que desfaçam a dupla e caminhem novamente, até que, ao som de suas 

palmas, elejam um novo parceiro de dupla; 

h. Diga que, agora, o tema das falas será descrever onde estudaram entre 06 e 10 anos. Caso 

não tenham estudado, poderão contar o que faziam naquela faixa de idade (começa quem 

acordou mais cedo no dia, um minuto de fala para cada); 

i. Ao final de dois minutos, oriente que caminhem novamente e, ao som de suas palmas, 

encontrem uma nova dupla; 
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j. Explique que o tema será falar sobre o que mais gostavam de fazer na faixa etária de 06 a 10 

anos (começa quem mora mais perto). 

l. Bata palmas para indicar o término da última fala. 

m. Solicite que se posicionem na grande roda, estimulando alguns voluntários a relatarem algo 

(do que ouviram) que acharam interessante. 

 

Passo 2. Discussão 

a.  Para dar início à discussão, você pode utilizar os seguintes elementos disparadores: 

 “Levanta a mão quem achou mais fácil ouvir” (deixar que os participante se olhem por 

alguns instantes); 

 “Levanta a mão quem achou mais fácil falar” (deixar que os participante se olhem por 

alguns instantes); 

 “Quem falou enquanto deveria estar ouvindo?” 

 “Como se sentiram sendo ouvidos pelo outro?”   

b. A partir dos comentários espontâneos, promova uma reflexão, focando os seguintes aspectos: 

 A importância de se resgatar e compartilhar memórias, como forma de se aproximar das 

crianças (ao lembrar de si mesmos naquela faixa etária), observando semelhanças entre 

as experiências pessoais e as situações vivenciadas pelas crianças de hoje; 

 A importância de exercer a escuta empática (colocando-se no lugar do outro), atenta e 

cuidadosa (quando nos sentimos ouvidos, tendemos a nos aproximar daquele que nos 

ouve, nosso afeto por este outro se fortalece e contribui para interações mais 

harmoniosas). 

 Assinale que, muitas vezes, escutar não é somente permanecer em silêncio. Para nos 

mostrar atentos ao que outra pessoa nos diz, podemos fazer perguntas e pequenos 

comentários que contribuam para a sintonia e fluidez de uma conversa. Porém, é 

importante salientar que a comunicação não verbal também expressa e interfere na 

escuta, assim como expressões faciais e corporais compõem a habilidade de escutar. 

Falar de si e demonstrar uma escuta cuidadosa diante do outro são condições 

fundamentais para o desenvolvimento de habilidades de vida e construção de vínculos 

(aspectos abordados pelo Programa Elos) 

 A atividade empática escuta por um minuto também contempla as habilidades de vida 

autopercepção e percepção do outro, pois passar um tempo falando de si sem 

interrupção, com a escuta de outro sustenta a reflexão sobre si. 
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7. Atividade “Como eu me sinto quando...” (20 min) 

O objetivo da atividade é perceber a importância de comunicar-se assertivamente para lidar com 

conflitos e manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos. 

 

Passo 1: Condução  

a. Diga aos participantes para formarem duplas - fique atento(a) para o caso de haver 

participantes sem letramento. Coloque-os em dupla com participantes que sabem escrever, 

mas seja cauteloso para que os mesmos não se constranjam. 

b. Entregue a cada um da dupla uma folha de papel e caneta, para que listem frases que 

ouvem frequentemente e que consideram agressivas, ofensivas ou que causam em si 

impacto negativo, desconforto. Indique que quem não quiser escrever, pode pensar em uma 

frase para compartilhar com a sua dupla e depois com todos.  

c. Peça a cada um da dupla que, das frases escritas ou pensadas, escolha a que pareça 

impactante ou cause maior intensidade de sentimento 

d. Oriente que os parceiros da dupla troquem de frases. Cada um deve pensar na frase do 

parceiro, encontrando uma forma clara, respeitosa e gentil de dizer exatamente a mesma 

coisa. Explique às duplas que, ao tentarem reelaborar a frase do parceiro, uma boa 

estratégia é dizer como nos sentimos, em vez de rotular ou julgar o outro (ex: “Eu me 

sinto...quando você...). 

e. Cada dupla fala para o grupo a frase original e a frase transformada. 

f. Em seguida, solicite que pensem, especificamente, em algo que as crianças fazem e que lhes 

desagrada. Solicite que elaborem uma forma gentil de dizer isto às crianças e destaquem o 

que pode ser feito para melhorar. 

g. Peça às duplas que desejarem para compartilharem suas frases com o grupo. 

 

Dica: Se houver tempo, uma sugestão para ilustrar a produção do grupo é solicitar que as duplas 

colem as frases originais e as transformadas, em duas colunas paralelas em um cartaz.  

 

Passo 2. Discussão 

a. Inicie a discussão com as seguintes perguntas disparadoras: 

 Faz diferença dizer as coisas de um jeito menos agressivo? Qual? 

 O que foi mais difícil ao tentar reescrever a frase do parceiro? 

b. Após ouvir as respostas, peça ao grupo que comente o que descobriu ao fazer as 

comparações entre as maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, refletindo sobre as 
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diferenças entre as frases originais e as transformadas e quais os sentimentos despertados 

após essa transformação.  

c. Chame atenção para a forma como se sentiram em cada forma de comunicar a mensagem (a 

que causa desconforto e a gentil) e relacione aos sentimentos das crianças diante de 

situações semelhantes (ex: a diferença entre dizer “você é preguiçoso e nunca faz nada” e 

“eu ficaria muito agradecido se você me ajudasse a guardar essas compras”).  

d. Saliente a importância de encontrar formas mais gentis de comunicação, expressando como 

nos sentimos em vez de atribuir intenção ou classificar a pessoa com quem estamos 

interagindo.  

e. Ressalte que, frases agressivas ou em tom de acusação (você é... você está...) geralmente 

impedem o outro de ouvir a mensagem, gerando uma atitude defensiva ou de ataque. Assim, 

a maneira mais eficiente de sermos ouvidos e solucionar conflitos é expressar nossos 

sentimentos (eu estou me sentindo...) sem agir impulsivamente - correndo o risco de agredir 

o outro - e evitando julgamentos ou interpretações. 

f.  Indique que o tema do Encontro é “Entendendo os sentimentos”, ressaltando que a ideia é os 

participantes vivenciarem atividades que contribuem para o processo de reconhecimento dos 

sentimentos e para a compreensão sobre a influência deles em nossas atitudes. Explique que 

o os sentimentos são expressões do corpo para as diferentes situações que cada pessoa 

vive. Assim, quando algo nos faz bem, pode nos deixar felizes, nos dar prazer ou nos deixar 

animados. Por outro lado, quando algo nos faz mal, pode nos deixar tristes, angustiados ou 

bravos, e que, portanto: 

 Essas expressões do corpo são extremamente importantes para que as pessoas 

possam entender coisas que são melhores ou piores para seu bem-estar, seu bom 

desenvolvimento, etc. 

 Aprender a lidar com os sentimentos é necessário e importante porque influencia na 

forma como as pessoas lidam com as situações do dia a dia e com as pessoas ao seu 

redor. 

g. Além da habilidade de vida “lidar com sentimentos”, esta atividade possibilita a vivência das 

habilidades auto percepção e percepção do outro, além de proporcionar o exercício para uma 

comunicação eficaz entre os pares 

 

8. Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (2 min): 

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 
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 Diga que agora o grupo de adulto irá se juntar ao grupo de crianças e que, como já 

conhecem um pouco mais dos próprios sentimentos, poderão contar a eles como se 

sentem em diferentes situações. Além disso, terão a oportunidade de, por meio de 

algumas atividades, conhecer quais os sentimentos que as crianças também 

experimentam.  

 Direcione os participantes ao local do lanche a ser servido, sinalizando o tempo que 

terão para tal momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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2º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO PEQUENINOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Caixa de papelão forrada com a seguinte inscrição em letras grandes: “CAIXA DE _________” 

- Tirinhas de papel ou imagens com sentimentos escritos (alegria, amor, ansiedade, calma, ciúme, 

coragem, covardia, culpa curiosidade, decepção, desânimo, desprezo, dó, dor, espanto, felicidade, 

gratidão, inveja, liberdade, medo, nojo, ódio, orgulho, pânico, pena, prazer, raiva, solidão, tédio, 

tristeza, vergonha, surpresa, pavor, desespero) 

- Lista de presença. 

- Crachás para os participantes, caneta hidrográfica. 

- Música de fundo (desejável) 

- Cartaz de Acordos e Combinados Elos 

- Imagens\ilustrações de situações do cotidiano das famílias ou grupos de convivência 

 

Roteiro do Encontro Grupo Pequeninos 
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 2 min 

2. Conhecendo o grupo 4 min 

3. Sobre o Elos e os Encontros Familiares 2 min 

4. Apresentação do objetivo do Encontro e acordos 5 min 

5. Atividade: “Caixa de Pandora” 20 min 

6. Atividade: “Identificando meus sentimentos” 15 min 

7. Encerramento 2 min 

Total 50 min 

 

1.Boas-vindas (2 min): 

 Auxilie as crianças a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 
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 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 

 

2.  Conhecendo o grupo (4 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e a atividade favorita. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (2 min) 

 Explique que os Encontros Familiares fazem parte do Programa Elos e é uma forma de 

realizar algumas atividades entre elas e os seus adultos de referência.  

 Lembre-se de avisar às crianças que ao longo do Encontro irão notar algumas 

semelhanças com o Jogo que acontece em sala de aula. 

 Fale da importância delas e dos adultos de referência na participação do 3o encontro 

subsequente.  

 

4. Apresentação do objetivo do encontro e acordos (5 min) 

Durante os Encontros Familiares temos a intenção de fortalecer o que é aprendido em sala 

de aula pelas crianças e promover o exercício dos mesmos acordos em outros ambientes. Para 

isso, é necessário que se apresentem esses acordos, e que se façam combinados que orientarão 

a convivência durante todo o encontro. Para tanto, antes de realizar os combinados, apresente o 

cronograma e objetivo do Encontro. 

 A proposta é que cada criança entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia, e o objetivo do encontro 

 Retome com as crianças que para estarem juntos de maneira agradável, farão 

combinados a partir dos acordos Elos (são crianças que já conhecem o Jogo). 
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 Utilize o cartaz de acordos Elos e decida junto com os participantes quais os melhores 

combinados para cada acordo, considerando as atividades que serão propostas para o 

Encontro Familiar. 

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos (as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 

 Indique que você não fará o registro das quebras de acordo no painel de registro, mas vai 

ajuda-los a lembrarem dos combinados realizados, caso seja necessário.  

 

5. Atividade: “Caixa de Pandora” (20 min) 

O objetivo da atividade é estimular as crianças a identificarem sentimentos, relacionando-os às 

situações nas quais estes sentimentos são experienciados. 

 

Passo 1: Preparação 

a. Para essa atividade, prepare canetas hidrográficas;  

b. Uma caixa de papelão pequena, escrito por fora: “CAIXINHA DE________” (traço para se 

completar após a leitura da história). 

c. Tiras de papel com nomes de sentimentos (medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, nojo, 

entre outros) ou imagens que representem esses sentimentos; 

d. História escrita em um cartão, ou folha de papel: A CAIXA DE PANDORA.  

e. Antes de iniciar a vivência, leia e memorize a história, treinando contá-la com bastante 

expressividade. 

 

Passo 2: Condução 

a. Para começar, peça para as crianças prestarem bastante atenção. Mostre a elas uma caixa 

de papelão fechada, onde está escrito em letras grandes: CAIXINHA DE______ 

b. Peça a uma criança que leia o que está escrito.  Se a leitura foi feita corretamente, diga: 

“Isso mesmo! A Maria leu corretamente!” Caso contrário, auxilie a criança na leitura. 

c. Pergunte às crianças: “O que vocês acham que tem dentro dessa caixa?”. Espere que várias 

crianças se manifestem e, em seguida, diga que logo elas saberão. Recomende o máximo 

de atenção para a história que vai contar.  

d. Narre a história, intercalando com algumas perguntas (indicadas pelos números no texto): 

(1) O que vocês fariam se recebessem uma caixa para guardar sem saber o conteúdo 

dela? 
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(2) Adivinhem o que ela fez? 

(3) Quando o deus fez essa pergunta, qual foi o sentimento de Pandora? 

(4) Qual vocês acham que era esse último sentimento? 

(5) Ao enfrentar a situação, que sentimento ela possuía?  

A CAIXA DE PANDORA 

        Há muito tempo atrás, as pessoas acreditavam na existência de diferentes deuses. Existia o 

deus do mar que se chamava Poseidon, o deus da guerra, cujo nome era Hades, a deusa da 

sabedoria que era chamada de Athena e assim por diante. Os deuses, segundo se acreditava, 

viviam em um lugar chamado Olimpo e apareciam frequentemente diante das pessoas. 

        Conta-se que um desses deuses entregou a uma jovem, chamada Pandora, uma caixa 

fechada para ela guardar, semelhante a esta que eu tenho na mão. Aquele deus disse que o 

conteúdo da caixa não podia ser revelado a ninguém e que cabia a ela a tarefa de proteger a caixa 

com muito cuidado. Pandora, então, guardou a caixa e nada disse para suas amigas, nem para 

seus familiares. 

         Com o passar dos dias, Pandora foi ficando cada vez mais curiosa para saber o que continha 

aquela caixinha misteriosa. Ela não se cansava de examiná-la. Apertava, balançava, colocava 

junto aos ouvidos, de um lado, de outro e nada ouvia. Por fim, chegou à conclusão de que só 

poderia descobrir o mistério se abrisse a caixa. Mas a recomendação recebida era que a caixa não 

deveria ser aberta (Pergunta 1). 

         Pandora foi ficando cada vez mais desesperada. Até que um dia (Pergunta 2), não resistindo 

mais, Pandora abriu a caixa! Vocês nem podem imaginar o que aconteceu! (pausa) De repente, 

pularam da caixa umas coisas estranhas, com diferentes cores, difícil de saber o que eram. Essas 

coisas se multiplicavam rapidamente e entravam nas pessoas. 

         Foi aí que todo mundo, todo mundo mesmo, ficou com sentimentos de medo, alegria, 

surpresa, raiva, amor, ódio e tantos outros. Alguns desses sentimentos traziam felicidade, bem-

estar; outros traziam desconforto, infelicidade. Ela percebeu que faltava um único sentimento para 

sair e então fechou a caixa rapidamente impedindo que ele saltasse para fora. 

        Aquele deus logo ficou sabendo o que Pandora havia feito e veio voando muito zangado. Ao 

chegar, foi logo perguntando: 

         - Pandora, o que você fez? (voz grossa e alta) (Pergunta 3) 

        Pandora tremeu, a boca secou, os olhos se abriram bastante e ela pensou em se esconder, 

mas viu que isso era impossível. Então resolveu enfrentar a situação, porque enganar as pessoas 
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com mentiras, isso ela não fazia. Ela respondeu à pergunta do deus: 

         - Eu errei ao abrir a caixa. Minha curiosidade foi muito grande. Mas acho que teve um lado 

positivo porque todo mundo precisa ter sentimentos. Logo de cara todo mundo deve saber que 

bem lá no fundo do nosso cérebro existe uma caixinha do sentimento. Além disso, o último 

sentimento que não saiu, (Pergunta 4) é o da (pausa) esperança. Assim, quando todos os 

sentimentos forem vividos pelas pessoas, nada mais restando, elas podem abrir a caixa e deixar 

que a esperança tome conta delas. (Pergunta 5) 

        Desse dia em diante/ todas as pessoas do mundo inteiro passaram a ter diferentes 

sentimentos e, de vez em quando, dependendo da situação que estão vivendo, os sentimentos 

saem lá da caixinha e se refletem no corpo todo delas. Aparecem principalmente no olhar de cada 

um. É por isso que adivinhamos, olhando o rosto e os olhos de cada pessoa, o medo, a raiva, a 

amizade, o desprezo, a esperança, o amor. 

 

e. Quando terminar a história, pergunte novamente sobre o que contém aquela caixa que ela 

tem nas mãos (é esperado que todas as crianças ou a maioria acertem a resposta). Escreva 

na caixa, ou peça para uma criança escrever, na parte para completar, a palavra 

SENTIMENTOS. 

f. Diga que, como Pandora já havia aberto a outra caixa, você também abrirá a que tem em 

mãos. 

g. Abra e mostre às crianças que a caixa contém vários pedaços de papel com nomes de 

sentimentos.  

h. Peça (a cada criança) que, em duplas (uma criança com maior idade e outra com menor 

idade), retirem um papel, leiam o que está escrito, mas não mostrem a ninguém nesse 

momento. Porém é necessário passar de criança em criança para checar o entendimento. 

Então, solicite que cada (uma) dupla: 

 descreva como o corpo reage quando está com aquele sentimento; 

 anote uma situação que produz aquele sentimento; 

 indique o que faz nessa situação. 

Importante: Se houver crianças com deficiência visual, procure narrar de modo sintético as 

encenações, acrescentando informações em formato de dicas, para que estas crianças também 

consigam adivinhar o sentimento encenado (ex: “Qual expressão tem sorriso?”, “Qual sentimento 

deixa a gente sentindo o coração bater mais forte?”). 
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i. Em seguida, peça a algumas crianças (sorteadas ou escolhidas) que demonstrem, com a 

expressão do rosto, gestos, posição do corpo (sem falar), o sentimento que recebeu na sua 

tira de papel, para o restante do grupo adivinhar.  

 

Passo 3: Discussão  

Comente sobre a importância de prestar atenção aos próprios sentimentos para conhecê-los 

melhor e saber lidar com eles. Explique que isto nos ajuda a nos relacionarmos bem com as 

pessoas (para ilustrar sua fala, utilize os exemplos mencionados pelas crianças como ilustração) e 

a resolver conflitos que podem surgir nas nossas interações. Além de experienciar e a percepção 

de seus sentimentos proporcionada pela atividade, a criança também aprende como lidar com 

eles. 

 

6. Atividade “Identificando sentimentos” (15 min)  

O objetivo dessa atividade é estimular as habilidades de autoconhecimento e de empatia das 

crianças, oferecendo a oportunidade de vivenciar funções desempenhadas pelos responsáveis e 

abordando-se informações sobre o papel do outro e seu próprio papel no contexto das relações 

familiares. 

 

Passo 1: Condução 

a. Explique que o grupo irá encenar algumas situações. 

b. Para iniciar a atividade, você mostrará/descreverá algumas situações do cotidiano das 

famílias (você pode projetar estas imagens/descrições utilizando fotos, figuras, ou data 

show).  

c. A proposta das cenas é sensibilizar as crianças para encenarem e, a partir da encenação, 

ressignificar as formas de lidar com determinadas atividades do dia a dia de pais e filhos. 

 

Importante: atentar à presença de crianças residentes de abrigos para adequar linguagem e 

exemplos, fazendo referências à realidade destas crianças também, de modo a inclui-las 

nas proposições das atividades 

 

Exemplos de cenas: 

Pais/responsáveis pedindo para seus filhos ajudarem na organização da casa; 

Pais e filhos brincando no parque; 

Filho solicitando ajuda aos pais nas dúvidas da lição de casa; 
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Filho querendo sair para brincar com os amigos sem ter estudado para a prova do dia 

seguinte; 

Pais dando bronca na filha que tirou nota baixa 

Pais reclamando que os filhos bagunçam a casa e não ajudam em nada 

Pais dando parabéns ao filho por uma nota boa na escola 

Filho se desculpando por não ter feito algo que os pais pediram 

Pais dizendo que não podem comprar o presente que o filho pediu 

Filho respondendo com falta de educação aos pais 

 

d. Após apresentadas as imagens e as descrições, explique que a ideia é que algumas 

crianças encenem uma dessas atividades como no seu dia a dia. Durante a encenação, 

alguns ocuparão o papel de “filho”, enquanto outros ocuparão o papel de “país/responsável”. 

e. Eleja três das cenas acima, peça voluntários para realizarem as encenações e distribua uma 

para cada grupo/dupla. Você pode também deixar que os voluntários escolham a cena que 

desejam representar. 

f. Para o melhor desenvolvimento da atividade, garanta que as crianças “ocupem” os papéis 

propostos; ou seja, antes de iniciar a cena, pergunte aos participantes “quem são eles” na 

cena: qual o nome, idade, características (é uma pessoa tranquila ou mais brava? Está feliz 

ou chateado com alguma coisa? Etc). 

g. Cada grupo/dupla interpreta sua respectiva cena. 

h. A atividade deve durar em média 10 minutos. Caso os participantes, no decorrer da cena, 

não consigam se expressar, ou mudem a proposta da atividade, você pode interromper a 

atividade e auxiliá-los na continuação. 

i. Ao final da cena, explique que a função dessa atividade era possibilitar que os atores 

experimentassem o papel do outro (pai ou filho) e, assim, pudessem compreender um 

pouco das dificuldades e dos sentimentos envolvidos em momentos cotidianos com seus 

familiares/responsáveis, a partir de outro ponto de vista. 

 

Passo 2: Discussão 

a. Inicie a discussão pedindo aos atores que digam: 

 Como foi ocupar o papel de criança/adulto? Fácil? Difícil? 

 O que foi mais difícil? 

 Como estão se sentindo? 
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b. A proposta é que a discussão permita a todos, a partir da experiência de terem se colocado 

em papeis variados, repensarem em como lidam com seus pais/responsáveis nas cenas 

familiares cotidianas e possam, eventualmente, expressar o que descobriram com relação 

ao papel de seu pai/responsável.  

c. Nesta atividade a habilidade de vida em foco é “entender os sentimentos” e ao teatralizar os 

sentimentos, as crianças têm a oportunidade de perceber, identificar e lidar com seus 

sentimentos bem como praticar a habilidade de perceber o outro, o exercício de atenção ao 

sentimento dos seus responsáveis, experimentando, assim, a empatia 

 

7. Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (2 min): 

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 

 Diga que agora o grupo de crianças irá se juntar ao grupo dos adultos e que, como já 

conhecem um pouco mais sobre algumas características pessoais, terão a oportunidade de 

vivenciar situações que promovem a aproximação e percepção sobre os seus responsáveis. 

 Direcione os participantes ao local do lanche, sinalizando o tempo que terão para tal 

momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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2º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO TODOS JUNTOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Papel e caneta (ou lápis) para os participantes 

- Cartolina 

- Fita adesiva 

- Pincel atômico 

- Questionário de avaliação 

- Cartaz de Acordos e Combinados Elos 

- Música de fundo (desejável)  

 

Roteiro do Encontro Grupo Todos Juntos 

Cronograma Tempo da atividade 

1. 1. Aquecimento e conhecendo o grupo 5 min 

2. Atividade “Heranças de famílias ou de grupos de convivência”  20 min 

3. Roda de Elogios 5 min 

4. Encerramento e preenchimento da avaliação do Encontro  10 min 

Total 50 min 

 

 

1.Aquecimento e conhecendo o grupo (5 min) 

Para promover um aquecimento para a atividade posterior e maior entrosamento entre os 

participantes, peça que os participantes encontrem seus pares e se apresentem (os 

responsáveis apresentam a criança e a criança apresenta os responsáveis), dizendo nome e o 

que mais gostam de fazer. Oriente que a apresentação deve ser bem breve, dita em poucas 

palavras (ex: “jogar bola”, “passear”, etc.).  

 

2. Atividade “Heranças de famílias ou de grupos de convivência” (20 min) 

Passo 1: Condução 

a. Peça que as duplas/trios se organizem (cada criança com seu responsável) 

b. Distribua cartolinas e demais materiais entre duplas/trios 
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c. Explique que, nesta atividade, cada família ou grupo de convivência deverá elaborar 

desenhos, colagens, frases ou relatos (no caso de haver crianças com deficiência visual) 

sobre heranças que gostariam de deixar.  

d. Destaque os seguintes tipos de heranças: 

 Diversão (ex: atividades prazerosas que realizem juntos);  

 Aprendizagens (ex: ensinamentos valiosos que tenham sido transmitidos na 

convivência);  

 Construímos juntos (ex. objetos, desenhos, coisas da casa, etc) e 

 Formas de demonstrar amor/afeto (ex: elementos que simbolizem nossas 

maneiras de fazer o outro perceber o quanto nos é querido e importante para 

nós) 

 

e. Dê exemplos da atividade e verifique se todos entenderam a proposta e/ou se resta alguma 

dúvida. 

f. Faça os 4 Acordos Elos com o grupo, utilizando o Cartaz de Acordos Elos. Como no Jogo 

Elos, é importante que você possa prever combinados viáveis para a atividade. Para isso, 

utilize a tabela de planejamento abaixo: 

 

2º ENCONTRO FAMILIAR 

Tempo de duração 

 

Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3) 

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4)  

 

 

Elemento ou atividade de reconhecimento: Roda de Elogios 

 

g. Após realizar os combinados para os 4 Acordos Elos, sinalize que a atividade terá início e 

que eles já podem iniciar a produção/desenho. Indique que você avisará quando a atividade 

terminar. 

h. Quando todos terminarem, peça que compartilhem com o grupo duas heranças (incentive a 

participação de adultos e crianças neste compartilhamento, se alguém não se sentir à 

vontade para compartilhar, acolha) 
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Passo 2. Discussão 

a. Após todos apresentarem, peça que reflitam sobre o que mais gostaram das heranças 

construídas. 

b. Pergunte quem deseja compartilhar com o grupo. Em seguida, pergunte o que acharam de 

mais interessante nas heranças dos outros. 

c. A partir das respostas vindas dos participantes, reflita com o grupo as seguintes questões: 

 Que sentimentos vocês consideram que foram importantes para a construção das 

heranças identificadas?  

 Que sentimentos as heranças despertam? 

 Houve algum sentimento difícil relacionado à construção dessas heranças? 

d. Comente que, ao prestar atenção aos próprios sentimentos e aos dos outros, nos tornamos 

mais capazes de levar em conta nossos limites e os limites das pessoas com quem 

interagimos. Isto é importante para estabelecer relações mais harmoniosas, mantendo o 

respeito e cultivando afetos positivos, que nos fazem sentir bem. 

e. Esta atividade oportuniza o exercício das habilidades de vida entendendo e aprendendo a 

lidar com os sentimentos. Para além destas habilidades, também proporciona a 

autopercepção, percebendo a si e a sua construção a partir da família, do grupo de origem e 

ou convivência. 

 

3. Roda de elogios (5 min) 

 Valorize o compromisso do grupo com todas as atividades propostas e interações que 

demonstrem consonância com Acordos e combinados feitos no início do Encontro. 

 Relacione estas atitudes de compromisso do grupo com as atividades e com os acordos 

coletivos com a proposta do Jogo Elos, do qual as crianças participam em sala, 

destacando os pontos comuns; 

 Finalize pedindo que todos fiquem de pé, de forma que crianças e adultos de referência 

fiquem juntos. Cada um, na sequência da roda, deverá fazer um elogio para a pessoa que 

estiver à sua esquerda; 

 Ressalte que elogios são importantes para nos indicar o que estamos fazendo 

corretamente, para nos motivar e cultivar afetos positivos em nós e naqueles que 

elogiamos. Explique que, embora estejamos acostumados a prestar mais atenção quando 

algo não está conforme o esperado, é igualmente importante demonstrar nosso 

reconhecimento às pessoas para valorizar ações que julguemos positivas. 
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 Esta atividade permite a experiência de se lidar com sentimentos. Além desta habilidade 

de vida, a atividade possibilita a prática da auto percepção - eu me percebo para 

compartilhar- e também a comunicação eficaz entre os participantes. 

 

4. Encerramento e preenchimento da avaliação do Encontro (10 min) 

 Indique que o Encontro chegou ao fim e agradeça a participação de todos(as) 

 Fale sobre a data e local do 3º Encontro 

 Utilize esse espaço para o compartilhamento de informações sobre atividades das 

unidades de saúde de referência 

 Fale da importância da opinião deles sobre o Encontro e o quanto o preenchimento do 

questionário de avaliação poderá ajudá-los na melhoria do próximo. 

 Distribua a folha de avaliação impressa para que os(as) participantes possam preencher e 

verifique quem precisa de ajuda. Tire cópias do questionário anexo, em número suficiente 

a quantidade de participantes 

 Após a distribuição da avaliação impressa leia cada enunciado e indique as opções. 
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3º ENCONTRO FAMILIAR 

 “Cooperação” 

 

 

 

Objetivo: Facilitar a reflexão e experimentação de interações cooperativas entre adultos, crianças 

e entre adultos e crianças, sobre os impactos de ações coordenadas e colaborativas sobre si e 

sobre o outro nas relações familiares/comunitárias. 

 

Principal habilidade de vida abordada: Cooperação 

Habilidades de vida transversais: Percepção do outro, lidar com sentimentos, comunicação 

eficaz 

 

Ao final do encontro, espera-se que: Adultos e crianças tenham refletido e experienciado ações 

de integração, cooperação e percebido as influências e efeitos dessas ações nas suas relações 

interpessoais, mais propriamente na sua comunidade de pertencimento. 

 

Planejamento: Para auxiliá-lo(a) na preparação do Encontro, utilize a tabela de Planejamento do 

1º Encontro Familiar, apresentada abaixo. O seu preenchimento torna-se mais otimizado se 

realizado após a leitura e discussão conjunta das atividades previstas para Encontro. É importante 

que todos(as) os envolvidos na organização e condução estejam de acordo com as decisões 

tomadas pelo grupo e realizem o registro no seu próprio Guia, considerando os aspectos 

referentes à a) Discussão dos objetivos do encontro a ser planejado; b) Organização logística e 

das atividades do encontros; e c) Distribuição da realização das tarefas de preparação dos 

materiais necessários para o encontro e da condução das atividades nos grupos. 

 

Questões orientadoras para a Reunião de Planejamento:  

 Qual será o papel de cada facilitador na atividade? 

 Como organizar a sala e o grupo para executar a tarefa? 
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3° Encontro Familiar 

Data: _____/____/_____ 

Local: 

Escola: 

Turmas: 

 

Planejamento  

Data:____/____/____ 

Profissionais participantes:  

Divulgação 

Formas de divulgação: 

Locais de divulgação: 

Responsáveis: 

Data de início da divulgação: _____/_____/____ 

Condução da(s) atividade(s) 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Gente Grande: 

 

Multiplicador (a) responsável pela condução do Grupo Pequeninos: 

 

Divisão de papéis na condução do Grupo Todos Juntos: 

Apoiador(a) do Grupo Gente Grande e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiador(a) do Grupo Pequeninos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Apoiadores(as) todos juntos e atividade de apoio a ser realizada: 

 

Materiais 

Materiais necessários para o Grupo Gente Grande e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Pequeninos e responsáveis: 

 

Materiais necessários para o Grupo Todos Juntos e responsáveis: 

 

Lanche 

Responsáveis por providenciar o lanche: 

 

Responsáveis pela preparação do lanche no dia: 
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3º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO GENTE GRANDE 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Crachás 

- Caneta ou lápis para os participantes 

- Fita adesiva 

- 03 Cartolinas para escrita dos acordos de convivência em cada um dos momentos 

- Listas de presença 

- Cartaz de Acordos e Combinados do Jogo Elos 

- Música de fundo (desejável)  

 

 

Roteiro do Encontro Grupo Gente Grande 
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 4 min 

1. Conhecendo o grupo 4 min 

2. Sobre o Elos e os Encontros Familiares 3 min 

3. Apresentação do tema e objetivo do encontro 4 min 

4. Acordos 12 min 

5. Atividade: “Nó humano” 20 min 

6. Encerramento 3 min 

Total 50 min 

 

 

1.Boas-vindas (4 min) 

 Auxilie os participantes a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 

 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 
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2. Conhecendo o grupo (4 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e sua palavra favorita. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (3 min) 

 Você deve apresentar brevemente o Programa Elos como uma estratégia que promove 

relações mais harmoniosas dentro e fora da sala, entre crianças e sua comunidade. 

Saliente que esta explicação se faz necessária novamente, uma vez que pode ser a 

primeira participação de algumas pessoas no Encontro Familiar. 

 Indique que o Programa Elos é organizado em duas estratégias: a) O jogo em sala de 

aula, no qual as crianças realizam as atividades do currículo; b) os Encontros familiares, 

que acontecerão em 3 momentos, ao longo do ano, com crianças que participam do jogo 

elos em sala de aula e seus adultos de referência. Fale da importância da participação no 

encontro subsequente. Lembre-se de avisar aos participantes que ao longo do Encontro 

irão experimentar elementos do Jogo Elos. 

 

4. Apresentação do tema e objetivo do encontro (4 min) 

 A proposta é que cada pessoa entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia e o objetivo do encontro 

 

5. Acordos (12 min) 

Para promover um ambiente saudável e melhorar a qualidade das atividades a serem 

realizadas, é importante contratualizar acordos de convivência com os participantes. Os 

acordos do Jogo Elos ajudarão a guiar essa construção coletiva e proporcionarão a 

aproximação com este recurso, que também será exercitado no Grupo Todos Juntos. 

 Apresente os 4 acordos Elos (utilize o cartaz Elos como apoio para essa apresentação) e 

as possibilidades de combinados para cada um deles. Discorra brevemente sobre a 

importância de acordos em espaços coletivos e o porquê está propondo essa atividade. 
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 Decida junto com os participantes quais os melhores combinados para cada acordo, 

considerando as atividades que serão propostas para o Encontro Familiar. 

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos(as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 

  

6. Atividade “Nó Humano” (20 min) 

Passo 1: Condução 

a. Solicite que os participantes fiquem em pé, formando um círculo. Todos devem dar as 

mãos e atentar para a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Diga que é muito 

importante que decorem quem é que está ao lado direito e quem é que está ao lado 

esquerdo. 

b. Após essa memorização, indique que andem livremente pela sala, prestando atenção nos 

outros, olhando nos olhos. 

c. Você pode colocar uma música no momento em que os participantes estão andando 

livremente pela sala. 

d. Diga que deverão parar onde estiverem, quando parar a música (se não houver música é 

possível dizer que devem parar quando você bater uma palma). 

e. Indicar que então, encontrem e deem as mãos para as pessoas que estavam ao seu lado 

no círculo inicial, mas sem sair do lugar que estão, mantendo a ordem direita-esquerda, ou 

seja, dar a mão direita para quem estava à sua direita e a esquerda para quem estava à sua 

esquerda. 

f. Nesse momento, forma-se um emaranhado. 

g. Após todos darem as mãos, indique que o grupo terá que trabalhar para voltar ao círculo 

inicial, desfazendo o nó mas sem soltar as mãos.  

h. Pode ser que às vezes o nó não se desfaça por completo, alguém fique com braços 

cruzados, ou de costas. Não tem problema, se for possível que uma roda possa se abrir. Se 

uma roda não for aberta por algum motivo, pode-se sugerir começar de novo, e seguir até a 

celebração. 

i. Quando terminarem de desfazer o nó, celebre com eles e peça para que todos sentem-se! 

 

Passo 2: Discussão 

a. Após todos estiverem sentados, conduza uma reflexão\discussão sobre a experiência, 

tomando como base as seguintes perguntas disparadoras: 
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 Como foi a atividade para vocês? 

 O que foi necessário fazerem para conseguirem desfazer esse nó? 

 Como conseguiram fazer isso juntos? 

 O que foi mais fácil? 

 O que foi mais difícil? 

 

b. A partir das contribuições dos participantes, identifique o que é importante na 

construção da cooperação para conseguirmos realizar atividades junto à outras pessoas. 

Espera-se que sejam falados alguns elementos como: conversar, ajudar, tolerar, esperar 

o outro, saber ouvir, respeitar o tempo do outro, tolerar, exercitar a paciência, confiar, por 

exemplo. 

c. Acolha e reconheça todas as contribuições. 

d. Diga que fazer coisas juntos é às vezes um desafio, às vezes muito divertido. 

e. Lance perguntas questionadoras sobre a relação que é possível fazer entre essa 

experiência e a convivência em família: 

 Nos lares ou grupos de convivência de vocês, vocês têm feito coisas 

juntos? Que coisas? 

 Se não, o que gostariam de fazer juntos? 

 Quais são desafios e quais são divertidas? 

 Algum elemento que usamos para resolver o nó humano poderia nos 

ajudar a fazer cosias juntos em casa? Qual e porquê? 

f. A finalidade dessa conversa é relacionar a reflexão anterior às formas como os 

participantes se relacionam em casa. Esperamos que eles reflitam sobre as formas de 

cooperação que vivem ou não em casa e em que momentos da vida familiar/do lar seria 

importante haver cooperação. 

g. Além de habilidade de vida cooperação, esta atividade possibilita a percepção do 

outro, pois não há como tomar uma atitude sozinho na atividade, é necessário perceber 

o outro e tomar decisão juntos. Também a atividade proporciona a prática para uma 

comunicação eficaz, pois só se desfaz o nó com respeito, se alguma comunicação se faz 

de forma eficaz. 

 

7.  Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (3 min)  

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 
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 Diga que agora o grupo dos adultos irá se juntar ao grupo de crianças e que, como já 

conhecem um pouco mais sobre algumas características pessoais e atitudes coletivas de 

cooperação, terão a oportunidade de vivenciar situações que promovem a aproximação e 

percepção sobre aqueles as quais são responsáveis. 

 Direcione os participantes ao local do lanche, sinalizando o tempo que terão para tal 

momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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3º ENCONTRO FAMILIAR: GRUPO PEQUENINOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Crachás 

- Caneta ou lápis para os participantes 

- Fita adesiva 

- 03 Cartolinas para escrita dos acordos de convivência em cada um dos momentos 

- Listas de presença 

- Cartaz de Acordos e Combinados do Jogo Elos 

- Música de fundo (desejável) 

 

 

Roteiro do Encontro Grupo Pequeninos 
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Boas-vindas 4 min 

2. Conhecendo o grupo 4 min 

3. Sobre o Elos e os Encontros Familiares 2 min 

4. Apresentação do objetivo do Encontro e acordos 15 min 

5. Atividade: “Nó humano” 20 min 

6. Encerramento 5 min 

Total 50 min 

 

 

1.Boas-vindas (4 min): 

 Auxilie as crianças a se acomodarem na sala; 

 Distribua os crachás e fique atento a quem precisa de ajuda na escrita de seu nome; 

 Passe a lista de presença e certifique-se que todos estão conseguindo preenchê-la (ver 

modelo de lista no anexo); 

 Deixe uma música de fundo. Isso pode ajudar a deixar o ambiente mais tranquilo; 

 Faça um agradecimento pela participação de todos com uma fala rápida, destacando a 

importância de estarem ali. 
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2.  Conhecendo o grupo (4 min) 

 Esta atividade deve ser breve, uma vez que as demais atividades do dia exploram 

elementos de aproximação entre os(as) participantes.  

 Peça que falem o nome, o tipo de vínculo que tem com a criança e seu signo. 

 Importante! Ressalte que a apresentação deve ser breve, mas se algum participante 

quiser apresentar-se com outras informações, acolha. 

 

3. Sobre Elos e Encontros Familiares (2 min) 

 Explique que os Encontros Familiares fazem parte do Programa Elos e é uma forma de 

realizar algumas atividades entre elas e os seus adultos de referência.  

 Lembre-se de avisar às crianças que ao longo do Encontro irão notar algumas 

semelhanças com o Jogo que acontece em sala de aula. 

 Fale da importância ativa delas e dos adultos de referência na participação deste 

encontro.  

 

4. Apresentação do objetivo do encontro e acordos (15 min) 

Durante os Encontros Familiares temos a intenção de fortalecer o que é aprendido em sala 

de aula pelas crianças e promover o exercício dos mesmos acordos em outros ambientes. Para 

isso, é necessário que se apresentem esses acordos, e que se façam combinados que orientarão 

a convivência durante todo o encontro. Para tanto, antes de realizar os combinados, apresente o 

cronograma e objetivo do Encontro. 

 A proposta é que cada criança entenda o que está previsto para o dia, que possa se 

organizar quanto ao tempo e às expectativas que tem do encontro. 

 Fale sobre como os encontros familiares estão organizados e o tempo de cada um (grupos 

pequeninos, grupo gente grande e grupo todos juntos) 

 Apresente o tema e cronograma do dia, e o objetivo do encontro 

 Retome com as crianças que para estarem juntos de maneira agradável, farão 

combinados a partir dos acordos Elos (são crianças que já conhecem o Jogo). 

 Utilize o cartaz de acordos Elos e decida junto com os participantes quais os melhores 

combinados para cada acordo, considerando as atividades que serão propostas para o 

Encontro Familiar; 

 Em uma cartolina colada em local visível a todos e todas, registre os combinados 

apresentados pelos (as) participantes e estimule que todos e todas cuidem dos acordos e 

combinados realizados pelo coletivo. 
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 Indique que você não fará o registro das quebras de acordo no painel de registro, mas vai 

ajudá-los a lembrarem dos combinados realizados, caso seja necessário.  

 

5. Atividade “Nó Humano” (20 min) 

Passo 1: Preparação 

a. Inicie avisando que receberão um desafio para resolverem juntos na próxima atividade, e 

pergunte, brevemente, às crianças: 

 Já precisaram resolver algum desafio junto com outras pessoas? 

 O que foi legal quando estavam resolvendo o desafio? 

 O que foi difícil quando estavam resolvendo o desafio? 

 Bom, teremos um desafio pela frente, e precisaremos estar juntos para resolvê-lo – O 

que vocês acham que é importante lembrarmos e fazermos para conseguirmos 

realizar essa atividade juntos? 

 

Passo 2: Condução 

a. Solicite que os participantes fiquem em pé, formando um círculo. Todos devem dar as 

mãos e atentar para a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Diga que é muito 

importante que decorem quem é que está ao lado direito e quem é que está ao lado 

esquerdo. 

b. Após essa memorização, indique que andem livremente pela sala, prestando atenção nos 

outros, olhando nos olhos. 

c. Você pode colocar uma música no momento em que os participantes estão andando 

livremente pela sala. 

d. Diga que deverão parar onde estiverem, quando parar a música (se não houver música é 

possível dizer que devem parar quando você bater uma palma). 

e. Indicar que então, encontrem e deem as mãos para as pessoas que estavam ao seu lado 

no círculo inicial, mas sem sair do lugar que estão, mantendo a ordem direita-esquerda, 

ou seja, dar a mão direita para quem estava à sua direita e a esquerda para quem estava 

à sua esquerda. 

f. Nesse momento, forma-se um emaranhado. 

g. Após todos darem as mãos, indique que o grupo terá que trabalhar para voltar ao círculo 

inicial, desfazendo o nó mas sem soltar as mãos.  

h. É importante apoiar as crianças para que dialoguem, planejem, e cuidem umas das outras, 

e se divirtam :) 
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i. Quando terminarem de desfazer o nó, celebre com eles e peça para que todos sentem-se! 

j. Pode ser que às vezes o nó não se desfaça por completo, alguém fique com braços 

cruzados, ou de costas. Não tem problema, se for possível que uma roda possa se abrir. 

Se uma roda não for aberta por algum motivo, pode-se sugerir começar de novo, e seguir 

até a celebração. 

 

Passo 3: Discussão 

a. Inicie a discussão refletindo sobre a experiência com as seguintes perguntas: 

 O que foi mais legal? 

 Teve alguma coisa que foi fácil? 

 Teve alguma coisa que foi difícil? 

 O que foi necessário saberem/fazerem para que conseguirem desfazer o nó? 

b. A finalidade dessa roda de conversa é continuar a reflexão que foi feita inicialmente no passo 

1 com as crianças sobre os elementos necessários para que realizem alguma coisa juntos. 

c. Com base nas respostas e compartilhamentos, reconheça e acolha todas as contribuições e 

respostas. Em seguida, apresente as seguintes perguntas disparadoras: 

 No lugar onde moramos, existe alguma atividade que realizamos com alguém? (p. 

ex.: refeições, tarefas de limpeza, de organização, lição de casa...) 

 Ajudamos os adultos ou outras pessoas que moram conosco a fazerem alguma 

coisa? 

 Como podemos ajudar? 

 Somos ajudados em alguma coisa que fazemos em casa? Como gostaríamos de ser 

ajudados? 

d. A finalidade dessa roda de conversa é refletir com as crianças, a partir da vivência e 

convivência, como é possível estabelecer com as pessoas com quem vivem, relações de 

cooperação, e a sua importância. 

e. Além de habilidade de vida cooperação, esta atividade possibilita a percepção do outro, pois 

não há como tomar uma atitude sozinho na brincadeira, é necessário perceber o outro e 

tomar decisão juntos. Também a atividade proporciona a prática para uma comunicação 

eficaz, pois só se desfaz o nó com respeito, se alguma comunicação se faz de forma eficaz. 
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6. Encerramento e preparação para o Grupo Todos Juntos (5 min) 

 Lembre-se de valorizar as interações harmoniosas, cooperativas, respeitosas e o 

compromisso do coletivo com os acordos construídos no início do Encontro! 

 Diga que agora o grupo de crianças irá se juntar ao grupo dos adultos e que, como já 

conhecem um pouco mais sobre algumas características pessoais, terão a oportunidade 

de vivenciar situações que promovem a aproximação e percepção sobre os seus 

responsáveis. 

 Direcione os participantes ao local do lanche, sinalizando o tempo que terão para tal 

momento e horário de início do Grupo Todos Juntos. 
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3º ENCONTRO FAMILIAR: TODOS JUNTOS 

 

Tempo: 50 min 

 

Materiais:  

- Sulfite em quantidade suficiente para haver 3 folhas por criança é suficiente 

- Canetas ou lápis coloridos em número igual ou superior ao número de participantes 

- Questionário de avaliação 

 

 

Roteiro do Encontro Grupo Todos Juntos 
 

Cronograma Tempo da atividade 

1. Aquecimento e conhecendo o grupo 10min 

2. Atividade: “Continue meu desenho” 25 min 

3. Roda de Elogios 5 min 

4. Encerramento e Preenchimento da avaliação do encontro 10 min 

Total 50 min 

 

1. Aquecimento e conhecendo o grupo (10 min) 

Para promover um aquecimento para a atividade posterior e maior entrosamento entre os 

participantes, peça que os participantes encontrem seus pares e se apresentem (os responsáveis 

apresentam a criança e criança apresenta os responsáveis), de todos e todas com nome e cidade 

em que nasceram 

 

2. Atividade: “Continue meu desenho” (25 min) 

Passo 1: Preparação 

a. Peça que se reúnam-se em duplas ou trios de familiares (crianças com seus adultos de 

referência). Explicar que nesse momento experimentarão fazer uma atividade juntos. 

b. Distribua uma folha de sulfite para cada grupo e garanta que cada um tenha um lápis de cor 

ou caneta colorida em mãos. 

c. Dizer que farão juntos um desenho com o tema: “O que queremos para nosso lar” de uma 

maneira diferente, e apresente como; 
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d. Cada um fará um pedaço desse desenho, em uma única folha de papel, aos poucos de 15 

em 15 segundos. Quando o multiplicador(a) der o sinal, devem trocar quem é que faz o 

desenho, e apenas uma pessoa desenha de cada vez, a outra só observa. Quando trocar a 

pessoa que iniciar deve continuar o desenho do outro, mas não devem usar palavras para 

se comunicarem. 

e. Cada grupo deve ter 1 única folha de papel, cada um com um lápis ou caneta na mão. 

f. Certifique-se que todos entenderam a tarefa, e diga que quem iniciará é a criança. 

g. Dê exemplos da atividade e verifique se todos entenderam a proposta e/ou se resta alguma 

dúvida. 

h. Faça os 4 Acordos Elos com o grupo, utilizando o Cartaz de Acordos Elos. Como no Jogo 

Elos, é importante que você possa prever combinados viáveis para a atividade. Para isso, 

utilize a tabela de planejamento abaixo: 

 

3º ENCONTRO FAMILIAR 

Tempo de duração 

 

Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3) 

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4)  

 

 

Elemento ou atividade de reconhecimento: Roda de Elogios 

 

i. Após realizar os combinados para os 4 Acordos Elos, sinalize que a atividade terá início. 

Indique que o término da atividade ocorrerá após algumas rodadas e que você avisará 

quando as rodadas tiverem terminado. 

 

Passo 2:  Condução 

a. A criança vai começar o desenho, por 15 segundos, até que o multiplicador(a) toque um 

sino ou bata palmas. Neste momento, o outro continua por mais 15 segundos. 

b. Serão ao todo 8 tomadas de 15 segundos, 9 para quando houver trios. 

c. Ao final deve haver um desenho que tenha sido realizado coletivamente. 
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d. Peça que, ainda em grupos, observem o desenho que fizeram e conversem sobre ele por 3 

minutos. 

e. Fique atento e se houver grupos que não estejam conversando, aproxime-se e faça 

perguntas sobre o desenho, para incentivar que se comuniquem. 

f. Depois desse breve momento, pedir que sentem de forma que todos possam se ver em uma 

roda grande e proponha um compartilhamento da experiência, iniciando com uma pergunta 

disparadora 

 Quem são os autores dos desenhos que fizeram? 

 

g. Neste momento esperamos que as pessoas conversem e percebam que o desenho é de 

todos eles, e que foi feito com a colaboração de todos. É possível estimular o debate com 

algumas perguntas orientadoras: 

 Como é fazer algo juntos?  

 Vocês se comunicaram, mesmo sem palavras? 

 Foi fácil ou difícil? O que desenharam, afinal? 

 

Passo 3: Discussão 

a. Proponha uma reflexão após o compartilhamento com as seguintes frases indicadoras: 

 Em nossos lares, fazemos alguma coisa juntos? 

 Se sim, como fazemos? Parece com a forma como desenhamos? 

 Se não, existe alguma coisa que desejariam fazer juntos? 

b. Proponha o compartilhamento com o grande grupo das atividades que pensaram. 

c. A finalidade desse momento é refletir com o grupo sobre a vida no lar, e ajudá-los a perceber 

que mesmo que às vezes não façam coisas ao mesmo tempo, todos podem estar fazendo 

atividades com a mesma finalidade: cuidar da casa, cuidar uns dos outros, cuidar do futuro. 

Quando a criança arruma sua cama, ela está continuando a arrumação que o adulto fez em 

outro momento, por exemplo. Quando a refeição está preparada para receber a criança que 

chega da escola, também. E isso é colaborar para que a vida no lar seja melhor. Ao mesmo 

tempo fazer coisas juntos pode ser muito prazeroso e fortalecer a vida no lar. 

d. Proponha que combinem em família, tarefas que possam fazer juntos em casa - tarefas 

propostas pelos adultos mas também tarefas propostas por crianças - por exemplo: a mãe 

pede que arrumem a sala juntos essa semana e a criança pede que leiam uma história 

antes de dormir uma vez essa semana. Importante lembrá-los que a atividade proposta 

deve ser alguma coisa gostosa para todos, e com que todos vão se comprometer. 
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e. Além da habilidade de vida cooperação, esta atividade propicia o exercício de lidar com 

sentimentos e também fomenta a experiência de uma comunicação eficaz ao compartilhar 

metas, abordar sonhos e desejos para o futuro, seja entre pares, seja com seus 

responsáveis   

 

3. Roda de elogios (5 min) 

 Valorize o compromisso do grupo com todas as atividades propostas e interações que 

demonstrem consonância com Acordos e combinados feitos no início do Encontro. 

 Relacione estas atitudes de compromisso do grupo com as atividades e com os acordos 

coletivos com a proposta do Jogo Elos, do qual as crianças participam em sala, destacando 

os pontos comuns; 

 Finalize pedindo que todos fiquem de pé, de forma que crianças e adultos de referência 

fiquem juntos. Cada um, na sequência da roda, deverá fazer um elogio para a pessoa que 

estiver à sua esquerda; 

 Ressalte que elogios são importantes para nos indicar o que estamos fazendo 

corretamente, para nos motivar e cultivar afetos positivos em nós e naqueles que elogiamos. 

Explique que, embora estejamos acostumados a prestar mais atenção quando algo não está 

conforme o esperado, é igualmente importante demonstrar nosso reconhecimento às 

pessoas para valorizar ações que julguemos positivas; 

 A roda de elogios oportuniza a experiência de se lidar com sentimentos, além de possibilitar 

a prática da auto percepção - eu me percebo para compartilhar- e também a comunicação 

eficaz entre os participantes. 

 

4. Encerramento e preenchimento da avaliação do Encontro (10 min) 

 Indique que o Encontro chegou ao fim e agradeça a participação de todos(as); 

 Utilize esse espaço para o compartilhamento de informações sobre atividades das unidades 

de saúde de referência; 

 Fale da importância da opinião deles sobre o Encontro e o quanto o preenchimento do 

questionário de avaliação poderá ajudá-los na melhoria dos próximos; 

 Distribua a folha de avaliação impressa para que os(as) participantes possam preencher e 

verifique quem precisa de ajuda. Tire cópias do questionário anexo, em número suficiente a 

quantidade de participantes; 

 Após a distribuição da avaliação impressa leia cada enunciado e indique as opções. 
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AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES A RESPEITO DOS ENCONTROS 

 

Programa Elos – Construindo Coletivos 2016 

Componente Familiar 

Avaliação dos Encontros Familiares 

Data: _________________ Escola: _____________________________________ 

(  ) Criança      (  ) Adulto 

 

 

Faça um X ao lado da carinha que você mais se identifica 

 

1- Participar deste encontro foi agradável e divertido. 

   

 

 

 

 

2- O horário do encontro foi bom 

   

 

 

 

 

3- O local do encontro foi bom 

   

 

 

 

 

4- O encontro ajudou e me conhecer melhor e me aproximar de meus familiares? 

   

 

 

 

 

Desenhe ou escreva abaixo o que você aprendeu nos encontros. Sugestões também são bem-
vindas! 
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