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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 01

ACOLHIMENTO
Um lembrete a respeito deste tipo de atividade:
Docente,
Estabelecer expectativas para o futuro é algo muito importante neste momento
desafiador. Isso ajuda os(as) adolescentes a manterem a esperança de que este
tempo vai passar e, com isso, estabelecer sentidos para a vida que superem o
presente. Não deixem de realizar uma atividade com este propósito, pois viver
essa expectativa de futuro de forma leve e feliz é muito importante. Esta
atividade deve ser encaminhada na perspectiva do conforto, considerando o
que virá, e não como potencializadora da ansiedade.

ATIVIDADE 1: GUARDANDO DESEJOS (Todas as idades)
Adaptado de:
TOGNETTA, L. R. P. et al. Atividades do livro Espera, Moleque. Americana:
SP, Adonis, 2020, p. 7.
Disponível

em:

http://www.editoraadonis.com.br/livros/290/ebook-gratuito-

espera-moleque. Acesso em: 17 Ago. 2020.
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Objetivo
Acolher os sentimentos dos estudantes e ajudá-los a organizar suas
expectativas em relação aos próximos meses.
Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a)
Prepare uma caixa bonita ou uma urna especial em que os alunos e alunas
possam simbolicamente enviar seus desejos.
Organize um formulário online (por exemplo, no Google Forms) em que os
alunos possam (anonimamente) escrever sua lista de cinco coisas que eles não
podem fazer agora, mas que poderão fazer quando a pandemia acabar.
Outra opção é que você disponibilize um link do https://www.mentimeter.com
para que eles escrevam seus desejos, formando assim uma "nuvem dos
desejos" da turma.
Durante a aula
Convide os estudantes a pensarem sobre os desejos, saudades, vontades etc.
que estão guardados durante todos estes meses de pandemia e listarem quais
serão as primeiras coisas que querem fazer quando a vida voltar a ser
"presencial".
Depois orientem a publicar sua lista no formulário do Google Forms ou no
Mentimeter (neste caso, deverão resumir o desejo em uma palavra). Lembre
seus(as) alunos(as) de que ficar em casa não significa perder a esperança!
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Discussão do tema em aberto
Depois que todos escreverem você pode imprimir a lista ou a "nuvem de
desejos" e colocar simbolicamente dentro da caixa.
Obs. Se você não tiver a opção de imprimir durante a própria aula, sugerimos
que coloque uma outra folha simbolicamente.
Combine com a turma que, assim que todos puderem estar juntos na escola,
vocês abrirão a caixa durante a aula de convivência e compartilharão com os(as)
colegas quais os desejos já foram realizados e quais ainda precisam realizar.

ATIVIDADE 2: MAPA AFETIVO (6º e 7º anos)
Objetivo
Relembrar espaços e momentos de convivência dos alunos e alunas, acolhendo
seus sentimentos e promovendo a empatia.
Antes da aula - Preparo prévio do(a) professor(a)
Para esta atividade, o professor (a) deve preparar uma plataforma digital que
permita que os alunos criem um mapa em conjunto (de forma online), com fotos
e comentários de lugares que costumavam frequentar antes da pandemia e do
isolamento social.
Sugestões de plataformas: PADLET ou desenho do Google.
Durante a aula
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O(a) professor(a) deverá estimular os(as) alunos(as) a lembrarem de situações,
momentos e lugares que são importantes para eles e dos quais sentiram falta
neste período de isolamento social, por exemplo praças que costumavam
frequentar com amigos, shoppings, instituições etc. Cada aluno(a) pode falar de
um espaço e de boas lembranças que tem nestes locais e ir desenhando ou
colocando fotos no mapa afetivo que será construído em conjunto. Caso não
tenham fotos em mãos destes espaços, podem procurar no Google Maps ou
pedir para algum adulto da família fotografar.
Ao final teremos um mapa com lembranças importantes para todos os alunos!
Discussão do tema em aberto
Converse com os alunos e alunas sobre os significados que esses locais têm
para eles, os momentos que vivenciaram ali e as lembranças que trazem
consigo. Use esse momento para falar sobre a esperança do retorno ao “novo
normal” e sobre a importância da convivência nesses espaços e com pessoas
importantes para a vida deles.
ATIVIDADE 3: SEM MANDAMENTOS (8º e 9º anos)
Objetivo
Proporcionar um ambiente acolhedor aos estudantes para que se sintam à
vontade para expressar seus sentimentos em relação ao momento e também
emitir suas opiniões a respeito dos valores morais que podem melhorar a
qualidade da convivência na escola e na sociedade.
Antes da aula - Preparo prévio do(a) professor(a)
Deixe preparado o vídeo da música "Sem Mandamentos" com legenda) do
cantor Oswaldo Montenegro disponível no link:
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https://www.youtube.com/watch?v=AQplqSmsrUQ
Se preferir, você também pode pedir para os(as) alunos(as) assistirem pelo
celular disponibilizando na tela o QrCode:

Também ajudará se você tiver a letra da música disponível para exibir na tela
compartilhada da aula.
Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos
De rostos e serenos, de palavras soltas
Quero a rua toda parecendo louca
Com gente gritando e se abraçando ao sol
Hoje eu quero ver a bola da criança livre
Quero ver os sonhos todos nas janelas
Quero ver vocês andando por aí
Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse
Eu até desculpo o que você falou
Quero ver meu coração no seu sorriso
E no olho da tarde a primeira luz
Hoje eu quero que os boêmios gritem bem mais alto
Quero um carnaval no engarrafamento
E que dez mil estrelas vão riscando o céu
Buscando a sua casa no amanhecer
Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada
Rasgar a noite escura como um lampião
Vou fazer seresta na sua calçada
Eu vou fazer misérias no seu coração
Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua
Pra escrever a música sem pretensão
Quero que as buzinas toquem flauta doce
Que triunfe a força da imaginação
Eu vou fazer seresta na sua calçada
Eu vou fazer misérias no seu coração
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Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua
Pra escrever a música sem pretensão
Quero que as buzinas toquem flauta doce
E que triunfe a força
Da imaginação
Durante a aula
Professor(a), você pode disparar a discussão com a turma a partir das seguintes
perguntas (em negrito):
1- O autor apresenta vários sonhos ou "quereres" para o momento em que
ele está vivendo. Dentre a lista que ele canta, qual da música representa
um desejo que você também tem neste momento?
Obs. Professor(a), os alunos e alunas podem apontar trechos da música como:
"... ver a bola da criança livre", "... que as buzinas toquem flauta doce" etc. É
importante que você os estimule a explicarem o porquê, como por exemplo:
Tenho esse desejo também porque se a bola da criança estivesse livre pela rua
isso significaria que a pandemia acabou ou que temos vacina e todos já podem
sair livremente; tenho o desejo de que as buzinas soem como flauta doce
porque isso significaria que as pessoas estão se expressando de maneira
respeitosa.
2 - Na música o autor expressa alguns desejos correlacionados com a
convivência. Será que o fato de ele “querer” tantas coisas, significa que
estão em falta?
3 - Dentre os sonhos do autor, há algum que tenha correlação com a falta
de um valor moral no cotidiano das pessoas?
4 - Após analisar o texto da música em comparação ao título, o que você
acha que o autor quis dizer com “sem mandamentos”. Seria uma vida sem
regras?
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Discussão do tema em aberto
Professor(a), aproveite essa oportunidade de discussão para ajudar os
estudantes a expressarem o que sentiram ao ouvir a música. Lembrem-se de
não fazer “julgamentos” ao que dizem e sim, sempre apresentar perguntas que
os instiguem a procurar respostas!

