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REFLEXÃO SOBRE VALORES E ELEIÇÃO DOS VALORES
DA TURMA
Docente,
Para tentar buscar maior interação de suas e seus estudantes, preparamos uma
aula com variados recursos digitais, o que necessitará um preparo prévio um
pouco mais cuidadoso caso você utilize os recursos pela primeira vez. Portanto,
indicamos que se apropriem com antecedência dos encaminhamentos para ter
tempo para os preparos. Procuramos ajudar colocando muitas dicas de como
utilizar as ferramentas. Caso sinta necessidade de propor outras variações às
propostas aqui indicadas, apenas se atente nos objetivos da aula e nos
pressupostos teóricos que devem ser assegurados. Para isso, deixamos a seguir
a referência teórica que sustenta as aulas preparatórias das Equipes de Ajuda.

TOGNETTA, L. R. P. (org). Passo a passo da Implementação de um Sistema de
Apoio entre Iguais: As Equipes de Ajuda. 1ª edição. Americana/SP: Adonis,
2020 (disponível gratuitamente para baixar em arquivo PDF em
https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/passo-a-passo-da-implementacaode-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda#:~:text=O%20livro%
20traz%20o%20passo,na%20escola%20seja%20um%20valor).
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Objetivo

Escolher os valores que farão parte da convivência da sala.

Antes da aula – Preparo prévio docente

Serão utilizados nesta aula equipamentos, como computador ou celular, com
conexão à internet para execução das atividades. Além disso, você precisará se
preparar organizando previamente os itens abaixo:
1) Salas simultâneas para os alunos para trabalho com pequenos grupos:
será necessário criar salas simultâneas na plataforma que sua escola usa
para as aulas síncronas, para que pequenos grupos joguem. É possível
que

sejam

criadas

gratuitamente pelo recurso do Google Meet

(https://meet.google.com). Estamos indicando nesta aula que sejam
criados grupos de 4 estudantes por grupo, assim, se sua turma tem 20
estudantes, será necessário criar 5 salas.
2) Mural digital Jamboard para primeira partilha coletiva: é necessária
também a criação de um mural com o recurso do Jamboard
(www.google.com/jamboard), para que cada grupo registre os valores que
perceberam durante o processo de jogar coletivamente. Dessa forma, o
mural deve ter a quantidade de páginas referente à quantidade de grupos
da turma e cada página deve conter o título:
Quais sentimentos surgiram e quais valores percebemos que foram
necessários ao jogar coletivamente?

www.somoscontraobullying.com.br

3) Plataforma Mentimeter para a segunda partilha coletiva: a professora ou
professor

deverá

ainda

deixar

pronto

uma

votação

no

site

www.mentimeter.com, com a pergunta:
Quais valores são mais importantes para nossa turma?
Acesse o site e clique em “+New presentation”. Em seguida, nomeia essa nova
apresentação.
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Neste site, criar uma apresentação escolhendo dentre todas as opções, a
chamada “Open Ended”. Escolhendo essa opção todas as contribuições serão
listadas na tela final.

Na barra “Your question”colocar a pergunta que deve ser feita: Quais valores são
mais importantes para nossa turma? Em seguida, clicar em “Share”, para copiar o
link ou o QRcode, que passará a sua turma na hora da aula.

www.somoscontraobullying.com.br

Fechando essa tela, clicar em “Present” para que essa apresentação seja
considerada concluída e sua turma possa acessar.
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Atenção: neste site as apresentações feitas duram 48 horas abertas. Sendo
assim, considere esse prazo ao preparar suas atividades.
4) Preparação de uma das propostas de jogo colaborativo:
Neste momento você, docente, pode escolher entre as duas propostas abaixo.
São propostas de jogos que seriam utilizadas no momento da aula. O site da
proposta 1 já foi indicado ao final da aula anterior, mas para que cada estudante
o jogasse sozinha ou sozinho, neste momento você poderá escolher entre as
duas propostas para uma interação em pequenos grupos na sala de aula.
Sugerimos que faça a leitura de toda a aula aqui apresentada, pois, a seguir há a
indicação de como utilizar os jogos. Conheça os materiais e sites disponíveis nos
links para realizar sua escolha.
Proposta 1 - Cruzadinhas, caça-palavras e/ou sudokus
Site com opções de jogos on-line (https://cruzadasclube.com.br/). Os jogos aqui
disponíveis são do tipo cruzadinhas, caça-palavras, sudoku.
Proposta 2 - Jogo das cadeiras
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O jogo das cadeiras é um jogo que promove conhecer perspectivas
diferentes e construir consensos diante de um assunto. Trata-se de uma versão
digital publicado no livro abaixo:
TOGNETTA, Luciene Regina Paulino. A construção da solidariedade e a
educação do sentimento na escola: uma proposta de trabalho com as virtudes
numa visão construtivista. Mercado das Letras, 2003.
Caso você opte pela utilização do jogo das cadeiras, terá que:
● Baixar o jogo e seus cards através do link disponibilizado abaixo. Ele não
foi feito para ser jogado diretamente no link que oferecemos aqui.
Link da pasta com o jogo e seus cards:
https://drive.google.com/drive/folders/1oc9gDN8a8s_erZfhE5U-mirAV59gWL19
?usp=sharing
● Salvar o jogo e seus cards em uma plataforma virtual, sugerimos o drive
do Google (gratuito) ou uma pasta no Teams (Microsoft).
● Fazer cópias para cada grupo. Como trabalharemos com grupos de 4
estudantes para os jogos, faça cópias da pasta que criou com o jogo e
cards para a quantidade de grupos e as nomeie com o número do grupo
para facilitar esse manejo. Ou seja, se tiver 5 grupos na sala, você deve ter
5 arquivos com os jogos: “jogo das cadeiras grupo 1”, “jogo das cadeiras
grupo 2”, “jogo das cadeiras grupo 3”, “jogo das cadeiras grupo 4”, “jogo
das cadeiras grupo 5”. Assim, você terá links diferentes para cada grupo
na hora da aula, onde acessará.
● Guardar esses links num local de fácil acesso, pois a turma deverá
recebê-lo no chat da sala simultânea na hora do jogo.
● Fazer previamente a leitura da proposta do jogo contida nos slides,
compreender sua lógica, pois será feita uma apresentação coletiva dele
antes de irem para a sala simultânea jogar nos pequenos grupos.
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Durante a aula

Acolhimento
Acolha a turma pedindo que algumas pessoas socializem como foi o processo de
jogar individualmente, compartilhando os sentimentos e valores levantados por
elas.
Jogo Coletivo
A turma deve se dividir em pequenos grupos de 4 pessoas para realizar uma
das propostas coletivas. Ou seja, elas e eles precisarão ir para uma sala
simultânea digital previamente criada por você.
Para que o grupo funcione de forma ativa, você pode indicar algumas funções
para cada participante:
1 – Cronólogo (a), cuidará principalmente do tempo para o grupo, avisando
quando estiverem faltando 10 e posteriormente 5 minutos para o fim do tempo
previsto, bem como informando a necessidade de retorno à sala coletiva.
2- Redator (a) 1, será responsável por registrar no Jamboard os sentimentos e
valores que seus colegas forem colocando no chat (lembrando que as notas
adesivas precisam ser de uma mesma cor para os sentimentos e outra cor para
os valores).
3- Projetor (a) e Redator (a) 2, será quem irá projetar para todos do grupo a tela
do link dos jogos e preencher o jogo escolhido considerando a participação e
opinião do grupo e não só a sua.
4- Orador (a), quem irá compartilhar com o grande grupo no retorno, em 3
minutos, quais foram os desafios e facilidades da experiência e apresentar o
quadro construído no Jamboard (sentimentos e valores) pelo grupo.
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Registro sentimentos e valores
O grupo deverá registrar, durante o jogo escolhido, os sentimentos e valores
presentes no processo, por meio do chat. Os registros do chat devem ser
colocados no Jamboard por um aluno. Cada grupo terá uma tela apenas com o
título: Quais sentimentos surgiram e quais valores percebemos que foram
necessários ao jogar coletivamente? Nesta tela registram-se os sentimentos
(todos com notas adesivas de uma mesma cor) e os valores (também todos com
notas adesivas, mas de uma outra cor. Obs. as cores devem ser decididas pelo
grupo). Ex:

Exploração do jogo
Para qualquer proposta que tenha escolhido utilizar, sugerimos que seja feita uma
primeira exploração coletivamente do jogo com sua condução. Se for escolhida a
proposta 1, abrir o site, demonstrar onde estão os jogos e mostrar como jogar,
simule uma ou duas rodadas.
Caso escolha a proposta 2, abra o jogo, mostre os cards, explique as regras e
também simule uma ou duas rodadas para que sejam sanadas dúvidas
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eventuais. Um detalhe importante para este jogo: somente será possível
manipular as cadeiras quando os slides não estiverem no modo apresentação,
contudo, para poder virar a mesa (ao final do jogo), os slides deverão estar no
modo apresentação.
Lembramos que esses jogos somente propiciarão interação se forem utilizados
no modo on-line, inclusive o jogo das cadeiras, pois para que possam manipular
as cadeiras no mesmo arquivo, deverão estar on-line os grupos.
Acreditamos que 20 minutos serão suficientes para vivenciar os jogos.
Se optar pela proposta 1: site de jogos on-line
Para

vivenciar

o

jogo,

uma

ou

um

estudante

deve

entrar

no

link

(https://cruzadasclube.com.br/), projetar a tela e o grupo escolher um jogo para
jogar. Existem muitas opções de jogos, acreditamos que o "Caça-palavras"
atende ao objetivo desta proposta. Contudo, a escolha de qual jogo já pode ser
uma oportunidade de construção de valores.
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O site do jogo não permite que alunos diferentes joguem de forma simultânea,
assim, toda a interação entre os pertencentes ao grupo se dará através dessa
sala que o professor criou para o grupo.
Se optar pela proposta 2: Jogo das cadeiras

Caso escolha o jogo das cadeiras, enviar nas salas simultâneas os links
referentes a cada grupo, com o jogo e os cards.
Mesmo tendo feita a rodada coletiva indicar que no jogo estão as instruções se
precisarem tirar alguma dúvida. Informe os grupos que a virada da mesa deve
ocorrer somente ao final do jogo ou quando faltar 2 minutos para esgotar o
tempo.
Relembrar que para conseguir utilizar os recursos deste jogo, ele deve ser
vivenciado sem estar no modo apresentação. Apenas ao final, na virada da mesa,
que deve ser colocado no modo apresentação.

www.somoscontraobullying.com.br

Reflexões sobre os valores presentes no jogo coletivo

Após os 20 minutos, os grupos devem voltar para a sala e cada grupo
compartilha em 3 minutos suas experiências e seus quadros do Jamboard.
Em seguida, proponha reflexões com a turma por meio dos seguintes
questionamentos:
O que você aprendeu com a experiência dos jogos?
Quais as diferenças dos sentimentos e valores na proposta individual e na
proposta coletiva?
Qual jeito de trabalhar é mais fácil?
Qual jeito é mais divertido?
Pensando no jogo das cadeiras, o que não podemos discordar? O que não
podemos abrir mão?
Dos valores que cada grupo levantou, quais vocês acham que são
essenciais para o trabalho coletivo?
Eleição dos valores da turma

Após essa conversa, será necessário realizarem uma eleição para definirem os
valores da turma. É o momento de usarmos a apresentação que foi previamente
preparada com o site Mentimeter. Portanto, informar à turma colocando o link
que ali aparece para ser compartilhado, ou QRcode, no chat da aula e solicitar
que tragam por meio daquela ferramenta os valores que cada uma e cada um
acredita que são importantes para a convivência da turma, não há limites para
indicarem os valores, podem ser muitos.
Acreditamos que 5 a 10 minutos serão suficientes para que tragam suas
contribuições. Em seguida, a ou o docente deverá espelhar a tela que demonstra
as contribuições finais e ler junto com a turma os valores. Sugerimos fazer uma
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cópia da tela (print screen) como sendo o registro dos valores que a turma quer
para sua convivência.
É importante celebrar e relembrar o movimento feito na aula, o espaço que deram
para levantar os valores, elencar quais farão parte da rotina da turma e dizer que
ao longo do ano terão ações para que tais valores sejam vividos.
Bilhete de saída
Fechar a aula com a pergunta abaixo, sem a pretensão de que seja respondida,
pois a resposta dela será pauta de outra conversa. A ideia de trazer a pergunta
aqui é acionar que a turma comece a se mobilizar com ideias de como podem
respondê-la:
Como podemos comunicar para toda a comunidade escolar, os valores que
escolhemos para nossa convivência?

