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Sequência das aulas de Convivência para o
acolhimento dos alunos no início do ano e eleição das
Equipes de Ajuda
Encontro 15

ESCOLHA DAS EQUIPES DE AJUDA
ATIVIDADE 15 – DINÂMICA “O SEGREDO”
Objetivos:
Refletir sobre os valores necessários aos membros da Equipe de Ajuda;
Eleger os alunos e alunas que farão parte da Equipe de Ajuda.
Obs. Para organizar as atividades deste encontro, recomendamos que consulte
previamente o tópico "O grande dia: o processo de escolha das Equipes de
Ajuda - Dinâmica do Segredo" disponivel no capítulo 3 do "Passo a Passo da
implementação de um Sistema de Apoio entre Iguais: AS EQUIPES DE AJUDA".
A seguir, sugestões de adaptações para a eleição em aulas remotas.

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)
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Parte A
É importante ressaltar que será por meio desta dinâmica que os membros da
Equipe de Ajuda serão escolhidos. Você apresentará a dinâmica SEM contar ao
grupo que será por meio dela que a escolha será realizada.
Sugerimos que prepare previamente um Padlet (www.padlet.com) ou um
espaço em outra plataforma que permita esse tipo de interação, com o título “O
Segredo” e o subtítulo “Que valores ou características essa pessoa que
você pensou tem para que você a escolhesse para contar um segredo?”.
Um exemplo de página:

PARTE B (sugestão 1)
Para a segunda parte da dinâmica você precisará preparar um espaço no
Mentimeter. Será preciso fazer uma conta no site Mentimeter.com e criar uma
pesquisa. Ela deverá ter o questionamento “Para você, quem da nossa turma
tem esses valores e características que listamos?” e ter como opção de
resposta o “multiple choices” que dá opção de uma escolha dentre uma lista.
Essa plataforma tem as respostas compartilhadas de forma simultânea
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enquanto os alunos e alunas respondem (através de um link que você
compartilhará com a turma para ser digitado no site https://www.menti.com).
Veja a seguir:

Após selecionar a opção “+New presentation”, escreva o título “Para você,
quem da nossa turma tem esses valores e características que listamos?”
e, em seguida, clique em “Create presentation”, para dar início à sua
apresentação.

Em seguida, você irá selecionar o tipo de apresentação desejada. Para atingir
os objetivos propostos por esta dinâmica, recomendamos a utilização do
“Multiple choice”, ou seja, múltipla escolha.
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Agora, você deverá inserir o título da pergunta, no campo “Your question”, e os
nomes do alunos e alunas do grupo em “Options”, lembrando que você poderá
adicionar quantos nomes desejar, basta clicar em “+Add another option”,
conforme indicado na imagem a seguir.

Por fim, para que possam votar, clique em “Share” e copie o link da votação no
final da página, em “Copy link”. Pronto! Agora é só encaminhar esse link para a
classe e pedir para votarem no nome que consideram ter as características
levantadas.
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A seguir, imagens ilustrativas de como aparecerá para seus alunos e alunas e
como aparecerá para você.
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Veja que no canto inferior direito aparecerá a quantidade de votos e, no gráfico
de colunas, a quantidade de votos em cada aluno ou aluna.
Por fim, você precisará preparar um formulário como exemplificado na figura
abaixo no Google Forms, contendo as seguintes questões:
1.
2.
3.
4.

Seu nome e sobrenome:
A pontuação obtida (no momento da autoavaliação):
Se gostaria de ser aluno(a) ajudante e fazer parte do grupo.
Se estaria disposto(a) a receber o curso de formação para isto.
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PARTE B (sugestão 2)
Você pode optar por envolver os alunos e alunas na segunda parte da dinâmica
utilizando apenas um formulário do Google Forms conforme o exemplo a seguir:
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Neste caso, para agilizar o resultado da votação você também pode inserir
todos os nomes dos alunos e alunas da turma previamente e utilizar a opção
"caixas de seleção", pois assim os participantes poderão votar em três nomes
diferentes.
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A seguir, deixamos o link do formulário sugestivo para facilitar a visualização
https://forms.gle/buEow6YtPron1KGr7 (ESTE FORMULÁRIO É SOMENTE
PARA VISUALIZAÇÃO! POR FAVOR, NÃO UTILIZAR ESTE FORMULÁRIO)
Durante a aula
PARTE A
Explique aos alunos e alunas que vocês farão uma dinâmica que necessitará de
uma reflexão e partilha por parte de todos(as).
1. Proponha a seguinte reflexão para os alunos e alunas:
“Pense em um segredo. Mas não terá que contá-lo a ninguém, apenas, pensar
sobre ele”.
Esclareça o conceito de segredo, caso alguém não o tenha claro, por exemplo,
um segredo não tem de fazer referência exclusiva a coisas ruins. Um segredo
pode ser gostar de alguém, algo que não se vai dizendo a todo mundo. Se
houver alguém a quem não ocorre nenhum segredo, estimule os alunos e alunas
a pensarem em coisas que não contariam a qualquer pessoa, especialmente se
tivesse acabado de conhecê-la.
2. Em seguida, diga a eles(as):
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“Pense em uma pessoa da classe a quem contaria tal segredo. Basta pensar,
não é preciso escrever nem contar a ninguém”.
Se não houver ninguém na classe a quem contariam o segredo, podem pensar
em uma pessoa de fora.
3.

Então, dizemos:

“Agora, você vai escrever 4 ou 5 características ou qualidades que essa pessoa
tem que fazem dela alguém para quem eu contaria o meu segredo”.
Trata-se de definir o perfil da pessoa a quem contariam os seus segredos.
Peça que reflitam sobre quais características ou valores que essa pessoa tem
para que ela tenha sido escolhida para ouvir o seu segredo.
Em seguida, convide-os a responderem essa reflexão através do Padlet
mencionado anteriormente, com a questão “Que valores ou características essa
pessoa que você pensou tem, para que você a escolhesse para contar um
segredo?”
Ao término da resposta dos alunos e alunas, você deverá – sem julgamentos –
falar as palavras que surgiram no Padlet, quais apareceram mais etc.
Você poderá ir escrevendo no Word (compartilhando a tela com a turma) quais
foram os valores/características que mais surgiram.
É importante decidirem juntos quais as características são menos relevantes,
como ser popular e excluí-las da lista.
4. Depois disso, os alunos e alunas a farão uma autoavaliação:
Solicite que peguem uma folha de papel e escrevam os 10 primeiros valores (um
por linha) que estão listados na tela do computador. Eles deverão colocar ao
lado de cada palavra um número que o representa, sendo o número zero
“pouco” (não tenho nada desse valor) e o número 10 “muito” (tenho muito desse
valor, ele é bem forte em mim). Como exemplo, na imagem a seguir:
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Eles deverão ter um tempo para que pensem sobre si mesmos e esse momento
não deverá ser partilhado.
PARTE B (para o caso de optar pela sugestão 1)
1. Após os alunos e alunas terem preenchido sua autoavaliação questione-os
“E em nossa turma, quem são os alunos e alunas que mais achamos que
têm esses valores?”
Mais uma vez, essa resposta não deverá ser partilhada assim abertamente, mas
por meio do aplicativo ou plataforma em que as respostas sejam anônimas.
Para isso, compartilhe com eles o site “menti.com” e o código da apresentação
que foi preparada previamente. Através desse código eles(as) responderão a
questão nessa plataforma.
2. Para finalizar, peça a cada aluno e aluna que escreva na ficha do Google
Forms “O segredo” (preparado anteriormente)
1.
2.
3.
4.

Seu nome e sobrenome:
A pontuação obtida (no momento da autoavaliação).
Se gostaria de ser aluno(a) ajudante e fazer parte do grupo.
Se estaria disposto(a) a receber o curso de formação para isto.
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3. Encerre a aula mostrando quais foram os três alunos mais votados e estes
serão os membros que irão compor as Equipes de Ajuda. Para isso é só exibir
a tela com os gráficos gerados pelo Mentimeter

É importante esclarecer que a eleição dos alunos que compõem as Equipes de
Ajuda não acontecerá todos os anos. Os alunos escolhidos seguirão nas
Equipes durante todo o tempo em que permanecerem na escola.

PARTE B (para o caso de optar pela sugestão 2)
Partilhe o link do formulário do Google Forms com a turma e, após todos
preencherem, exiba somente as respostas do último item conforme o exemplo
a seguir:
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ATENÇÃO!

Obs. Todos os dados obtidos nesta votação deverão ser armazenados para
o caso de haver necessidade de substituição de um aluno ou aluna. Por
exemplo, alguém que foi eleito, mas não deseja fazer parte da Equipe de
Ajuda ou precisou mudar de escola. Nestes casos, assume a quarta pessoa
mais votada e assim sucessivamente.
Lembre-se de que antes de passarem pela primeira formação é preciso
realizar uma reunião com os pais, mães ou responsáveis dos alunos e
alunas eleitos. Para mais detalhes, consulte o "Passo a Passo da
implementação de um Sistema de Apoio entre Iguais: AS EQUIPES DE AJUDA".

