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APRESENTAÇÃO

Queridas/os educadoras/es,

Este caderno consiste em uma proposta didática metodológica, elaborada como produto de uma dissertação de
Mestrado em Educação e Docência – FaE UFMG.

Nosso principal objetivo é fornecer a você um recurso pedagógico que lhe permita dialogar com os jovens
estudantes secundaristas. As atividades propostas consistem em um material pensado e elaborado a partir de
demandas dos jovens estudantes, por um espaço de diálogo e escuta dentro da escola.

De caráter interativo e formativo, as atividades sugerem algumas reflexões acerca das vivências juvenis dentro do
contexto escolar.

O material apresentado dispõe de sugestões práticas e didáticas capaz de propiciar a aproximação entre professor,
estudante e escola. No entanto, não se trata de um manual de receitas prontas. Este se encontra em aberto e
recomenda-se que adaptações sejam feitas para melhor se adequarem às demandas e os contextos escolares do
atores do processo formativo.

A ideia é compartilhar algumas propostas aliadas ao diálogo, que sejam capazes de lidar com os desafios diários
da prática docente.
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[...] APRESENTAÇÃO

Nessa perspectiva optamos pela realização das oficinas no formato de Roda de Conversa, o que possibilitará aos
participantes um espaço de trocas, experimentação e construção durante a experimentação do instrumento
didático.

Pensando nas dimensões significativas da escola na vida dos estudantes, escolhemos quatro oficinas que
orientaram os percursos dialógicos desta ação educativa:

Roda de Conversa I - A escola como espaço social;
Roda de Conversa II - Escola e projeto futuro;
Roda de Conversa III - Escola e “ser alguém na vida;
Roda de Conversa IV - Escola como espaço de diálogo.

As oficinas trazem em seu formato, sugestões de atividades e dinâmicas a serem desenvolvidas com alunos do
Ensino Médio. Esperamos que este material seja um recurso facilitador para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas da prática docente.

Patrícia Fernanda de Araújo
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A escola como espaço
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Roda de Conversa I – A escola como espaço social
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Objetivo: Mapear as possíveis contribuições da escola, como uma das instâncias, que pode favorecer o
processo de elaboração de projetos futuros.

Público: Jovens estudantes do Ensino Médio
Tempo previsto: 4 horas e meia (um dia letivo)

1º Momento – Acolhida

Sugestão de atividade - “Dinâmica do emboladão”.
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material.

Objetivo da atividade: Recepcionar os jovens e acolhê-los de maneira mais lúdica; Proporcionar um momento de interação entre os
jovens participantes; Favorecer o estabelecimento de um ambiente de troca.

Instruções:
1º passo - Na primeira etapa da dinâmica, peça ao grupo que se divida em duplas para que possam fazer a ação juntos. Em seguida
solicite que, alternadamente, cada membro comece a contar 1, 2, 3 e depois o outro faça o mesmo.



[...] Roda de Conversa I – A escola como espaço social
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2º passo - Na segunda fase, a coisa começa a mudar um pouquinho. Agora, ao invés de dizer o número um, os participantes deverão bater 
palmas uma vez, e continuam a sequência de números normalmente, falando o 2 e 3.

3º passo - Na terceira etapa da dinâmica, a dificuldade aumenta mais um nível e as duplas agora, além de bater palmas para representar o
número 1, também terão que ao invés de falar dois bater as duas mãos na barriga e em seguida pronunciar o número 3. Pensou que 
acabava aí? Que nada! Agora vai complicar bem mais, pois além de bater palmas, bater na barriga, ao invés de falar três, os participantes 
vão ter que dar uma “reboladinha”. Isso, com certeza, deixa o ambiente muito mais descontraído. Aos poucos, as pessoas começam a
sorrir, se divertir, interagir e estarem bem mais abertas à integração.

2º Momento – Disparador

Sugestão de atividade - Teias das relações
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Folhas A4 em branco / - Canetas

Objetivo da atividade: Estimular os jovens estudantes a reconhecerem sua rede de relações, bem como refletir sobre as várias
possibilidades de interação dentro da escola.

Instruções:
1º passo - Os estudantes receberão uma folha em branco onde deverão representar como uma espécie de organograma suas principais
relações dentro da escola [Seu nome deve estar no topo da folha e abaixo, através de linhas, ele conectará seu nome a outras pessoas
com quem se relaciona na escola].
2º passo - O(s) mediador(res) conduzirão uma conversa com o grupo de estudantes, buscando evidenciar as conexões entre as várias
redes desenhadas pelos jovens [através de perguntas como: A sua rede se conecta a quais pessoas desse grupo? Na sua rede você inclui
apenas estudantes, ou também funcionários da escola? O que te conecta a essas pessoas?].



[...] Roda de Conversa I – A escola como espaço social
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3º Momento – Roda de conversa

Tempo estimado - 60 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material

Objetivo da atividade: Aprofundar a discussão sobre o tema trabalhado; Proporcionar um ambiente de diálogo, espaço de fala e de
escuta; Refletir sobre a opinião do grupo e (re)significar seus posicionamentos; Trocar informações; Estimular conhecimento de si e do
outro.

Instruções:
Em uma grande roda, que inclui todos os jovens participantes e o(s) moderador(es), será aberto o diálogo sobre o tema. Nesse momento
é importante que os jovens tenham um canal aberto para expor suas opiniões e com a ajuda do(s) moderador(es) estabeleçam conexões
com o objetivo do encontro, bem como com as reflexões trabalhadas no “disparador”. Espera-se que todos tenham chance de falar e
contribuir para o aprofundamento sobre o tema.

4º Momento – Lanche

Tempo estimado - 30 minutos
Material - Lanche oferecido pela escola ou lanche coletivo (considerar as condições dos participantes.
Objetivo - O momento do lanche, para além da alimentação, constitui um espaço prazeroso, de descontração,
de encontros e trocas. Nesse espaço privilegiado de sociabilidade, professores e alunos interagem de formas
variadas. A partir das conversas, novas ideias e temas podem surgir e ser incorporados nos processos formativos
da ação educativa, assim como a consolidação das relações e da proposta da oficina.



[...] Roda de Conversa I – A escola como espaço social
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5º Momento – Mãos à obra

Sugestão de atividade - ““Aprender fazendo”
Tempo estimado - 90 minutos
Material - Cola, tesoura, tinta, pincel, cartolina, canetão, lápis de cor, papel colorido, papel craft, folha A4, revistas.

Objetivo da atividade: Materializar os aprendizados advindos da discussão através de uma representação estética. Aprender fazendo
constitui da materialização coletiva de “produtos” que potencialize a ação educativa. Por meio de atividades pautadas no “fazer”, os alunos
poderão produzir murais, cartazes, poesias, dramatização, fotografia, vídeo, histórias em quadrinhos. A ação concreta, além de possibilitar
a ampliação do campo da experimentação, constitui como um momento exteriorização das reflexões realizadas durante o processo
formativo.

6º Momento – Avaliação

Tempo estimado - 30 minutos
Material – Bola.

Objetivo da atividade: Identificar as impressões dos estudantes acerca da dinâmica do encontro; Apontar os aprendizados mais
marcantes.
Instruções:
Coloque todos os estudantes a uma distância semelhante entre cada um deles. Feito isso, escolha um participante para segurar a bolinha
e começar falando sobre o que achou de mais interessante na ação educativa. Depois que terminada a sua fala, ele deve jogar a bola para
outro colega, que deve registrar as suas impressões. Ao final da dinâmica, quando todos tiverem feito uso da palavra, é possível fazer uma
discussão mais ampla, debatendo os pontos de vistas e confrontando ideias.



Escola e projetos de 
futuro
Roda de Conversa II 



Roda de Conversa II – Escola e projeto de futuro
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Objetivo: Mapear as possíveis contribuições da escola, como uma das instâncias, que podem favorecer
no processo de elaboração de projetos futuros.

Público: Jovens estudantes do Ensino Médio
Tempo previsto: 4 horas e meia (um dia letivo)

1º Momento – Acolhida

Sugestão de atividade - “Dinâmica 1,2,3”.
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material.

Objetivo da atividade: Recepcionar os jovens e acolhê-los de maneira mais lúdica; Proporcionar um momento de interação entre os
jovens participantes; Favorecer o estabelecimento de um ambiente de troca.

Instruções:
1º passo - Na primeira etapa da dinâmica, peça ao grupo que se divida em duplas para que possam fazer a ação juntos. Em seguida
solicite que, alternadamente, cada membro comece a contar 1, 2, 3 e depois o outro faça o mesmo.



[...] Roda de Conversa II – Escola e projeto de futuro

2º passo - Na segunda fase, a coisa começa a mudar um pouquinho. Agora, ao invés de dizer o número um, os participantes deverão bater 
palmas uma vez, e continuam a sequência de números normalmente, falando o 2 e 3.

3º passo - Na terceira etapa da dinâmica, a dificuldade aumenta mais um nível e as duplas agora, além de bater palmas para representar o
número 1, também terão que ao invés de falar dois bater as duas mãos na barriga e em seguida pronunciar o número 3. Pensou que
acabava aí? Que nada! Agora vai complicar bem mais, pois além de bater palmas, bater na barriga, ao invés de falar três, os participantes
vão ter que dar uma “reboladinha”. Isso, com certeza, deixa o ambiente muito mais descontraído. Aos poucos, as pessoas começam a
sorrir, se divertir, interagir e estarem bem mais abertas à integração.

2º Momento – Disparador

Sugestão de atividade - “Mosaico de Palavras”
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Tarjetas (folha A4) coloridas e pincéis.

Objetivo da atividade: Sondar as concepções do grupo sobre Projeto de Futuro.

Instruções:
1º passo - A partir expressão PROJETOS DE FUTURO, os integrantes organizados em grupos de 3 pessoas, deverão compartilhar através
do registro de apenas uma palavras a compreensão do termo.
2º passo - Em seguida os grupos deverão dizer (através de um representante) de forma sintética as reflexões feitas a partir do registro
apresentado.
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[...] Roda de Conversa II – Escola e projeto de futuro

3º Momento – Roda de conversa

Tempo estimado - 60 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material

Objetivo da atividade: Aprofundar a discussão sobre o tema trabalhado; Proporcionar um ambiente de diálogo, espaço de fala e de
escuta; Refletir sobre a opinião do grupo e (re)significar seus posicionamentos; Trocar informações; Estimular conhecimento de si e do
outro.

Instruções:
Em uma grande roda, que inclui todos os jovens participantes e o(s) moderador(es), será aberto o diálogo sobre o tema. Nesse momento
é importante que os jovens tenham um canal aberto para expor suas opiniões e com a ajuda do(s) moderador(es) estabeleçam conexões
com o objetivo do encontro, bem como com as reflexões trabalhadas no “disparador”. Espera-se que todos tenham chance de falar e
contribuir para o aprofundamento sobre o tema.

4º Momento – Lanche

Tempo estimado - 30 minutos
Material - Lanche oferecido pela escola ou lanche coletivo (considerar as condições dos participantes.
Objetivo - O momento do lanche, para além da alimentação, constitui um espaço prazeroso, de descontração,
de encontros e trocas. Nesse espaço privilegiado de sociabilidade, professores e alunos interagem de formas
variadas. A partir das conversas, novas ideias e temas podem surgir e ser incorporados nos processos formativos
da ação educativa, assim como a consolidação das relações e da proposta da oficina.
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[...] Roda de Conversa II – Escola e projeto de futuro
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5º Momento – Mãos à obra

Sugestão de atividade - “Aprender fazendo”
Tempo estimado - 90 minutos
Material - Cola, tesoura, tinta, pincel, cartolina, canetão, lápis de cor, papel colorido, papel craft, folha A4, revistas.

Objetivo da atividade: Materializar os aprendizados advindos da discussão através de uma representação estética. Aprender fazendo
constitui da materialização coletiva de “produtos” que potencialize a ação educativa. Por meio de atividades pautadas no “fazer”, os alunos
poderão produzir murais, cartazes, poesias, dramatização, fotografia, vídeo, histórias em quadrinhos. A ação concreta, além de possibilitar
a ampliação do campo da experimentação, constitui como um momento exteriorização das reflexões realizadas durante o processo
formativo.

6º Momento – Avaliação

Sugestão de atividade - Emojis*
Tempo estimado - 30 minutos
Material – Base do emoji (folha impressa com um círculo que servirá de para desenhar a expressão do emoji).

Objetivo da atividade: Identificar as impressões dos estudantes acerca da dinâmica do encontro; Apontar os aprendizados mais
marcantes.
Instruções:
Os participantes, através de “emojis”, deverão exteriorizar seus sentimentos em relação ao encontro. Em seguida os grupos deverão dizer
(através de um representante) de forma sintética as reflexões feitas a partir das representações.
_________________
*Emoji é uma palavra de origem japonesa, composta pela junção dos elementos e (imagem) e moji (letra), e é considerado um pictograma ou ideograma, ou
seja, uma imagem que transmitem a ideia de uma palavra ou frase completa. (fonte: https://www.significados.com.br/emoji/)



Escola e “ser alguém 
na vida”
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Roda de Conversa III – Escola e “ser alguém na vida”
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Objetivo: Refletir sobre o conceito de “ser alguém na vida” e desmistificar possíveis crenças acerca desse
concepção.

Público: Jovens estudantes do Ensino Médio
Tempo previsto: 4 horas e meia (um dia letivo)

1º Momento – Acolhida

Sugestão de atividade - “E se…”
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Caixa de papel pequena, tiras de papel com perguntas previamente elaboradas, caixa de som, música ambiente.

Objetivo da atividade: Recepcionar os jovens e acolhê-los de maneira mais lúdica; Proporcionar um momento de interação entre os
jovens participantes; Favorecer o estabelecimento de um ambiente de troca.

Instruções:
1º passo - Organizados em dupla, cada par receberá uma caixinha com as seguintes perguntas:



[...] Roda de Conversa III – Escola e “ser alguém na vida”

- Se você fosse um vegetal, o que seria?
- Se você pudesse se tornar um animal, qual escolheria e por quê?
- Se você pudesse morar em qualquer lugar e levar tudo e todos com você, para onde iria?
- De que cor você é e como se sente?
- Se você pudesse mudar seu nome, para qual seria?
- Você é primavera, verão, outono ou inverno? Por quê?
- Qual de seus pertences você diria que é seu objeto favorito?
- Se você criasse um slogan para a sua vida, qual seria?

2º passo - Sentados um de frente para o outro, deverão responder as perguntas tiradas da caixinha.

2º Momento – Disparador

Sugestão de atividade - “Quem são elas/eles?”
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Imagens de pessoas em diversos contextos e situações, folha A4 branca, caneta ou lápis.

Objetivo da atividade: Refletir sobre as diversas vivências e experiências pessoais.

Instruções:
1º passo - Agrupados em equipe de 5 pessoas, cada grupo receberá uma imagem. 2º passo - O mediador deverá orientar os estudantes a
fazerem uma reflexão sobre a imagem recebida [ Quem é a pessoa da gravura?, O que ela está fazendo? Como ela se sente? Quais
elementos da imagem te chama mais atenção?...]. 3º passo - A partir das imagens distribuídas e das reflexões feitas a partir da imagem, os
grupos deverão construir uma breve história para o sujeito representado na gravura. 4º passo - Em seguida os grupos ( através de um
representante) deverão apresentar a gravura para os demais grupos e fazer a leitura história produzida. 18



[...] Roda de Conversa III – Escola e “ser alguém na vida”

3º Momento – Roda de conversa

Tempo estimado - 60 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material

Objetivo da atividade: Aprofundar a discussão sobre o tema trabalhado; Proporcionar um ambiente de diálogo, espaço de fala e de
escuta; Refletir sobre a opinião do grupo e (re)significar seus posicionamentos; Trocar informações; Estimular conhecimento de si e do
outro.

Instruções:
Em uma grande roda, que inclui todos os jovens participantes e o(s) moderador(es), será aberto o diálogo sobre o tema. Nesse momento
é importante que os jovens tenham um canal aberto para expor suas opiniões e com a ajuda do(s) moderador(es) estabeleçam conexões
com o objetivo do encontro, bem como com as reflexões trabalhadas no “disparador”. Espera-se que todos tenham chance de falar e
contribuir para o aprofundamento sobre o tema.

4º Momento – Lanche

Tempo estimado - 30 minutos
Material - Lanche oferecido pela escola ou lanche coletivo (considerar as condições dos participantes.
Objetivo - O momento do lanche, para além da alimentação, constitui um espaço prazeroso, de descontração,
de encontros e trocas. Nesse espaço privilegiado de sociabilidade, professores e alunos interagem de formas
variadas. A partir das conversas, novas ideias e temas podem surgir e ser incorporados nos processos formativos
da ação educativa, assim como a consolidação das relações e da proposta da oficina.
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[...] Roda de Conversa III – Escola e “ser alguém na vida”
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5º Momento – Mãos à obra

Sugestão de atividade - “Aprender fazendo”
Tempo estimado - 90 minutos
Material - Cola, tesoura, tinta, pincel, cartolina, canetão, lápis de cor, papel colorido, papel craft, folha A4, revistas.

Objetivo da atividade: Materializar os aprendizados advindos da discussão através de uma representação estética. Aprender fazendo
constitui da materialização coletiva de “produtos” que potencialize a ação educativa. Por meio de atividades pautadas no “fazer”, os alunos
poderão produzir murais, cartazes, poesias, dramatização, fotografia, vídeo, histórias em quadrinhos. A ação concreta, além de possibilitar
a ampliação do campo da experimentação, constitui como um momento exteriorização das reflexões realizadas durante o processo
formativo.

6º Momento – Avaliação

Tempo estimado - 30 minutos
Material – Balões coloridos, papéis cortados em tamanho pequeno, canetas ou lápis, caixa de som, música animada e música suave.

Objetivo da atividade: A avaliação consiste proporcionar reflexão sobre a experiência vivenciada, e abordar os pontos positivos,
negativos e sugestões da ação educativa proposta.
Instruções:
1º passo - Distribuir um pedaço de papel e uma caneta para cada participante, pedindo que eles escrevam em poucas palavras sobre a
experiência proporcionada pela oficina, destacando pontos positivos, negativos e sugestões. 2º passo - Oferecer um balão para cada um,
pedindo que seja colocada dentro do balão a mensagem dobrada. 3º passo - Solicitar que encham o balão e que seja dado um nó na
ponta. 4º passo - Pedir que todos os balões sejam jogados para cima, ao som da música, de maneira que todo o grupo possa tocá-los,
avisando-os de que nenhum balão poderá cair no chão. Se isso ocorrer, o mediador deverá estimular o grupo a jogá-lo para cima. 5º
passo - Encerrar a brincadeira, solicitando que cada um pegue um balão de cor diferente da sua. 6º passo - Trocar a música, colocando
uma música relaxante. 7º passo - Solicitar que o balão seja estourado e que cada um pegue a mensagem de dentro. A mesma deverá ser
lida em conjunto para todos, ao som da música suave, promovendo uma reflexão no grupo.
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Roda de Conversa IV – Escola como espaço de diálogo

22

Objetivo: Discutir sobre a importância das práticas de diálogos dentro da escola e apontar possíveis
caminhos para ampliar os espaços de diálogo no ambiente escolar.

Público: Jovens estudantes do Ensino Médio
Tempo previsto: 4 horas e meia (um dia letivo)

1º Momento – Acolhida

Sugestão de atividade - “Desenho cego”
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Imagens diversas, lápis e borracha, lápis de cor, folha A4 branca..

Objetivo da atividade: Recepcionar os jovens e acolhê-los de maneira mais lúdica; Proporcionar um momento de interação entre os
jovens participantes; Favorecer o estabelecimento de um ambiente de troca.

Instruções:
1º passo - Divida todos em grupos de dois. Coloque os dois indivíduos sentados lado a lado.



[...] Roda de Conversa IV – Escola como espaço de diálogo

2º passo - Dê a uma pessoa a caneta e o papel e a outra pessoa a foto. A pessoa com a foto descreve a imagem para seu companheiro de
equipe sem realmente dizer o que é. Por exemplo, se a imagem for um verme em uma maçã, não diga: “Desenhe uma maçã com um
verme nela”. A pessoa com a caneta e o papel desenha o que eles acham que a imagem representa, com base na descrição verbal.

3º passo - Esta é uma atividade que se concentra na interpretação e comunicação. Quando o desenho estiver concluído, é sempre
interessante ver como a pessoa interpreta a descrição do colega.

2º Momento – Disparador

Sugestão de atividade - “Música - Não é sério - Charlie Brown Jr.” (em anexo)
Tempo estimado - 30 minutos
Material - Caixa de som, letra da música.

Objetivo da atividade: Refletir sobre a figura do jovem da escola.

Instruções:
1º passo - Em roda os estudantes devem escutar e/ ou ler a música Não é sério de Charlie Brown.

2º passo- O mediador conduzirá a conversa sobre as abordagens mais significativa da música.

23



[...] Roda de Conversa IV – Escola como espaço de diálogo

3º Momento – Roda de conversa

Tempo estimado - 60 minutos
Material - Não é necessário nenhum suporte material

Objetivo da atividade: Aprofundar a discussão sobre o tema trabalhado; Proporcionar um ambiente de diálogo, espaço de fala e de
escuta; Refletir sobre a opinião do grupo e (re)significar seus posicionamentos; Trocar informações; Estimular conhecimento de si e do
outro.

Instruções:
Em uma grande roda, que inclui todos os jovens participantes e o(s) moderador(es), será aberto o diálogo sobre o tema. Nesse momento
é importante que os jovens tenham um canal aberto para expor suas opiniões e com a ajuda do(s) moderador(es) estabeleçam conexões
com o objetivo do encontro, bem como com as reflexões trabalhadas no “disparador”. Espera-se que todos tenham chance de falar e
contribuir para o aprofundamento sobre o tema.

4º Momento – Lanche

Tempo estimado - 30 minutos
Material - Lanche oferecido pela escola ou lanche coletivo (considerar as condições dos participantes.
Objetivo - O momento do lanche, para além da alimentação, constitui um espaço prazeroso, de descontração,
de encontros e trocas. Nesse espaço privilegiado de sociabilidade, professores e alunos interagem de formas
variadas. A partir das conversas, novas ideias e temas podem surgir e ser incorporados nos processos formativos
da ação educativa, assim como a consolidação das relações e da proposta da oficina.
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[...] Roda de Conversa IV – Escola como espaço de diálogo
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5º Momento – Mãos à obra

Sugestão de atividade - “Aprender fazendo”
Tempo estimado - 90 minutos
Material - Cola, tesoura, tinta, pincel, cartolina, canetão, lápis de cor, papel colorido, papel craft, folha A4, revistas.

Objetivo da atividade: Materializar os aprendizados advindos da discussão através de uma representação estética. Aprender fazendo
constitui da materialização coletiva de “produtos” que potencialize a ação educativa. Por meio de atividades pautadas no “fazer”, os alunos
poderão produzir murais, cartazes, poesias, dramatização, fotografia, vídeo, histórias em quadrinhos. A ação concreta, além de possibilitar
a ampliação do campo da experimentação, constitui como um momento exteriorização das reflexões realizadas durante o processo
formativo.

6º Momento – Avaliação

Sugestão de atividade - “Que bom!”, “Que pena!”, “Que tal?”
Tempo estimado - 30 minutos
Material – Tarjetas ( papel A4) coloridas, pinceis.

Objetivo da atividade: A avaliação consiste proporcionar reflexão sobre a experiência vivenciada, e abordar os pontos positivos,
negativos e sugestões da ação educativa proposta.
Instruções:
1º passo - Distribuir um pedaço de papel de cores diferentes, com as seguintes expressões: “Que bom!”, “Que pena!” e “Que tal?” 2º
passo - Distribuir uma caneta ou pincel para cada grupo, solicitando que os mesmos possam completar com poucas palavras as
expressões a partir da experiência proporcionada pela oficina. 3º passo - Solicitar que os participantes distribuam da forma como achar
melhor, os papéis no chão da sala ou no espaço definido pelo mediador. 4º passo - Em seguida os grupos deverão dizer (através de um
representante) de forma sintética as reflexões procurando destacar os aspectos positivos, negativos e sugestões da ação educativa
proposta.



PALAVRAS FINAIS

Queridos/as colegas de profissão,

Espero que a Roda de Conversa contribua para a ampliação de um clima

positivo e agradável de diálogo no ambiente escolar. Em que os atores

participantes do processo formativo, possam de forma integrada e coletiva,

consolidar os “achados” possibilitados por esta formação (e por todas as

outras experiências vividas no espaço escolar) e que como aliados, avancem

na construção de uma escola que faça mais sentido para os/as jovens

estudantes.

Carinhosamente, 

Professora Patrícia. 26



ANEXOS
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Os/as participantes, através de “emojis”, deverão exteriorizar seus sentimentos em relação ao 
encontro.

Anexo 01 – Roda de Conversa II - Ficha para avalição a partir da expressão de um “emoji”



ANEXOS
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Anexo 02 – Roda de Conversa IV – Música Charlie Brown Jr

Não É Sério
Charlie Brown Jr
Música Popular Caiçara - Ao Vivo

Eu vejo na Tv o que eles falam sobre o 
jovem não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério

Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo o que eu queria
Estava fora do meu alcance
Sim, já
Já faz um tempo
Mas eu gosto de lembrar
Cada um, cada um
Cada lugar, um lugar
Eu sei como é difícil
Eu sei como é difícil acreditar
Mas essa porra um dia vai mudar
Se não mudar, pra onde vou...
Não cansado de tentar de novo
Passa a bola, eu jogo o jogo

3x
Eu vejo na Tv o que eles falam sobre o jovem 
não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério

A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber por que eu me drogo
O que é que eu uso
Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima

Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima
Eu tô no clima, eu tô clima
Eu tô no clima, segue a rima
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua vida você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Também sou rimador, também sou da banca

Aperta um do forte que fica tudo a pampa
Eu tô no clima! Eu tô no clima! Eu tô no clima
Segue a Rima!

(repete tudo)
Sempre quis falar....

"O que eu consigo ver é só um terço do 
problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A Juventude tem que estar a fim,
Tem que se unir,
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na Tv o que eles falam sobre o jovem não é 
sério
Deixa ele viver! É o que Liga."

(fonte:  https://www.vagalume.com.br/charlie-
brown-jr/nao-e-serio.html)


