
 

 

 

NOME DA ESCOLA: 

TAREFA:  VÍNCULOS AFETIVOS E FAMILIARES  

Nº DE ALUNOS: 400 

CICLO/ANO:  SEXTOS, SÉTIMOS , OITAVOS E NONOS ANOS 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

Após oficina realizada pela representante do Sistema FAEMG/SENAR, Solange Regina Pinto 
com os coordenadores, uma vez finalizado  e enviado o relatório da tarefa três ,que abordou 
tema sobre o Uso abusivo de álcool e outras drogas, a equipe coordenadora começou o 
trabalho de sensibilização de funcionários e professores, por entender que todos seriam de 
suma importância para o sucesso da tarefa quatro, Vínculos Afetivos e Familiares. O material 
postado pela equipe do Galera Curtição foi estudado juntamente com eles (professores e 
funcionários).  

 
Foto 1: Sensibilização de professores e funcionários. 

 
Buscando sensibilizar os alunos,  a equipe coordenadora reuniu-se com eles  no anfiteatro da 
escola para falar sobre a tema proposto na tarefa quatro. Em seguida abriu-se espaço para que 
todos pudessem apresentar sugestões. A aluna  Maria Eduarda Gomes do Carmo, deu a 
sugestão de um “mini sarau”, pois como disse, “ os alunos do Galera Curtição, poderão já 
sentir o clima!” Acolhida a ideia da aluna pelos multiplicadores, os próprios alunos se dividiram 
em grupos e providenciaram algumas apresentações, a serem feitas no pátio da escola. Um 
grupo propôs um teatro em que, como disse a aluna idealizadora, Gabrielly Amaral Silva, 
”retratasse os atritos existentes entre a família e a escola.” Já outro grupo, sabendo que  o 
professor Tiago é também músico, convidaram-no juntamente com a diretora Valéria a 
acompanhar-lhes em uma apresentação da música Oração pela Família, de Padre Zezinho. O 
aluno Alex Januário,  solicitou que lhe “dessem um pequeno espaço para falar aos colegas no o 
que é um sarau.” 
A psicóloga e psicopedagoga Cássia Almeida, pessoa muito querida dentre os alunos foi 
convidada por eles, e falou muitíssimo bem sobre o papel da família. Como disse um aluno do 
oitavo ano, “ a tia Cássia deu muito conselho massa!” Falou-lhes do papel dos filhos  dentro da 
família, sempre com uma grande dose de sorriso nos lábios. 
Outras garotas, com dom natural para a poesia, de imediato escreveram um bonito poema 



 

 

falando da família, de sua lutas e conquistas, que foi recitado pela aluna Rafaela Cristina do 
nono ano. A aluna com olhinhos avermelhados, disse para a professora Aline: “Aline, vem cá!”  
Naquele momento explicou que convidou a professora por ela ser mãe, portanto representaria 
bem as famílias ali naquele momento.  

 
Foto 2: Alunos multiplicadores durante momento de sensibilização para o tema Vínculos 

Afetivos e Familiares. 
 

 
Foto 3:  Alunos, professor Tiago e diretora Valéria  cantando a música “Oração pela Família” 

 

 
Foto 4: Alunos encenam peça teatral retratando os atritos nas famílias e dessa com a escola 

 

 
Foto 5: Aluno Alex Januário falando aos demais colegas sobre o que é um sarau. 



 

 

 
Foto 6: Psicóloga Cássia Almeida falando aos jovens sobre família durante o “mini sarau.” 

 
Foto 7: Rafaela Cristina, recitando poema sobre família, acompanhada da professora Aline. 

  

2. ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO SARAU 

Descreva aqui de que forma se deu o planejamento e a construção do sarau 

Feita a sensibilização de professores, funcionários e alunos, agora era o momento de  organizar 
o sarau. Nesta etapa, como em todas anteriores, os alunos multiplicadores se reuniam e 
traçavam as metas, rascunhavam e mostravam aos coordenadores em casos de indecisões ou 
dúvidas, para possíveis sugestões e ou correções. Sempre mantinham os coordenadores 
cientes de suas ideias e ações. Também sempre que era preciso, solicitavam e acolhiam 
sugestões dos professores da escola. O  primeiro ponto discutido foi sobre qual seria o melhor 
local para a realização do sarau. Alguns alunos pensaram no pátio da escola, outros em maior 
número apontaram o Cinelux, espaço público destinado a eventos, bastante confortável e que 
fica a um quarteirão da escola Dom Manoel. Decidido o local, levando-se em conta o princípio 
da democracia ( o local escolhido pela maioria foi o eleito), os alunos se voltaram para a 
execução das atividades. Ao todo cem alunos estiveram diretamente envolvidos em todas as 
etapas de organização do sarau e conduzindo os demais trezentos em suas preparações. A 
cada reunião alunos iam apresentado suas ideias e uma vez discutidas entre eles, eram 
transformadas em alguma atividade a ser treinada e apresentada no dia do sarau. Os alunos de 
um oitavo ano uniram-se e optaram por jogar capoeira com seus pais. Bianca, aluna do nono 
ano, decidiu desenhar a árvore  genealógica da família e então fazendo uso de material 
comprado por ela e por alguns colegas, confeccionou o material na forma de convite, trabalho 
que lhe rendeu diversos elogios, dada a profundidade que a aluna conseguiu transmitir por 
meio de sua arte. Um outro grupo formado por alunos do nono ano decidiu encenar uma peça 
retratando a “Grande Família”, com seus erros e acertos, conforme exibido na série da TV 
Globo. Foi notório a satisfação de todos os alunos, durante a preparação para o sarau. Como 
disse Davi “ O meu pai está muito contente por ter sido convidado!’. No dia do sarau, 
realmente era visível a emoção de seu pai, que ao final da apresentação da capoeira, fez o sinal 
da cruz.  



 

 

  
Foto 8 e 9: Grupo de alunos discutindo sobre a organização do sarau. 

 

 
Foto 10: Alunos do oitavo ano ensaiam passes da capoeira para o dia do sarau. 

 

                   
Foto 11: Esboço da árvore genealógica da família feito pela aluna Bianca. 

 

 
Foto 12: Alunos ensaiam coreografia para o sarau.  

 



 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios utilizados.  

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação relatada. 

Sempre assumindo a posição de protagonistas nas ações do Projeto Galera Curtição, os alunos 
escola Dom Manoel, mostraram-se muito entusiasmados em divulgar por meio de seus 
trabalhos, o sarau a ocorrido no dia 04/11/19. Contando com computadores da escola, 
confeccionaram vários convites, tanto para afixar em locais de maior circulação de pessoas, 
como para enviar para casa, por meio dos alunos menores que estudam na escola. Um grupo 
de seis meninas optou por montar um mural, que foi colocado no ponto de maior acesso das 
pessoas ao adentrarem a escola.  

           
Foto 13: Esboço e convites finalizados pelos alunos para serem entregues às famílias. 

 

       
Foto 14: Mural confeccionado por alunas do Projeto Galera Curtição. 

 

       
Foto 15: A árvore genealógica da família, desenhado por Bianca, aluna do nono ano. Desenho 

que como ela afirmou: “Estou muito orgulhosa do meu desenho!” 

 



 

 

 
Fotos 16, 17, 18: Alunos em tarefa de divulgação do sarau. 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de alunos que 

se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos relevantes sobre a 

participação dos alunos em cada atividade. 

Os alunos do oitavo ano procuraram a coordenadora Natália Lobato, dizendo: “Dona Natália, a 
gente quer fazer uma roda de conversa com os pais”, sendo imediatamente apoiados. Durante 
essa roda de conversa, uma aluna perguntou  para a mãe: “ O que a senhora faria se tivesse 
um filha lésbica?” A mãe respondeu: “Teria medo do que a sociedade faria com minha filha, 
mas comigo não haveria problemas.” Chamou bastante atenção o envolvimento de alunos e 
famílias, para fazer acontecer o sarau da escola Dom Manoel. Todo convite que os alunos 
faziam os pais, eles se disponibilizavam e colocavam-se prontos a ajudar. As rodas de 
conversas com os pais sempre aconteciam no anfiteatro da escola, a pedido dos próprios pais, 
como enfatizou o senhor Reomar,  alegando que “ Está aí a oportunidade de nós pais estarmos 
participando mais efetivamente da vida de nossos filhos. É muito importante que seja dentro 
da escola essas conversas!”    
Se de um lado os pais se mostravam contentes, o mesmo podia ser observado pela reação e 
palavras dos alunos. Durante uma roda de conversa, quando perguntada sobre o que pensava 
sobre a gravidez de adolescentes, a senhora Luana, respondeu: “ Eu engravidei e fui mãe antes 
dos quinze anos. O apoio da minha família foi fundamental, e “hoje estou aqui debatendo esta 
questão com jovens, inclusive minha filha, que está me entrevistando”. “Mas deixo o seguinte 
conselho: amem e escutem seus pais, que são realmente seus verdadeiros amigos.” Já o 
senhor Lázaro, pai de uma aluna do nono ano, falou de forma muito consciente, ressaltando 
que “ A família precisa zelar pela harmonia no seu interior, porque assim o aluno encontra paz 
para se desenvolver como membro da sociedade, e com isso todos ganharão muito, inclusive a 
família.” E completou dizendo: “ Escutem os seus pais!” 
 

 
Fotos 19, 20, 21: Alunos em rodas de conversa com os pais. 

 
Em parceria inédita do Ministério Público de Minas Gerais com a escola, a juíza da Comarca,         
Fabíola Pinheiro Da Costa Covelinhas da Rocha, procurada por uma comissão de alunos 
multiplicadores, aceitou falar sobre violência doméstica. Assim, no mesmo local onde 



 

 

aconteceria o sarau, aconteceu a palestra com a magistrada.  
 

 
Foto 22: Juiza falando aos jovens sobre violência doméstica.  

 

 
Foto 23: Mãe declara satisfação com as ações do Galera Curtição. 

 
Não faltou envolvimento dos alunos durante todo o processo de preparação do sarau e houve 
enorme desdobramento no dia tão esperado. Logo pela manhã, os alunos foram para o 
Cinelux, preparar o ambiente para a festa. 

 
Fotos 24, 25, 26: Alunos preparando o Cinelux para o sarau. 

 
Um dos pontos bastante apreciados e aplaudidos foi a apresentação da Banda Lira Vicentina 
Aterradense, quando maestro Fabiano Botinha pediu para quem tivesse sido ou ainda estivesse 
estudando na escola Dom Manoel, erguesse a mão e relatou que “mais de setenta membros da 
banda, são ex ou atuais alunos do Dom Manoel.” Nesse momento houve sonora onda de 
aplausos. 

   
Fotos 27, 28: Apresentação da Banda Lira Vicentina Aterradense. 

 



 

 

Foram feitas várias outras apresentações, como a capoeira, momento em que alunos, pais e 
comunidade dividiram o palco arrancando aplausos. O aluno Rerold narrou a alegria de 
apresentar-se diante de tantas famílias, ao dizer: “ Fiquei um pouquinho com vergonha no 
começo, mas é bom demais muita gente assim vendo a gente.” 

 
Fotos 29 e 30: Rerold (esquerda) durante apresentação com seu mestre na capoeira. À direita 

mestre e pai dividem o palco enquanto jogam capoeira. 
 

O evento contou com a presença e envolvimento de alunos de todas as turmas. Enquanto 
alguns grupos apresentavam coreografias, ao som de músicas que enalteciam as famílias, 
outros recitavam poemas. Um grupo de pais e alunos fez uma belíssima apresentação 
dançando forró, após a explicação do aluno Alex Januário, que muito claramente, afirmou: “O 
forró é uma dança típica de todo o estado de Minas Gerais e como podemos ver, sempre 
aproxima os membros de uma família e também as famílias umas das outras.” Algumas 
famílias ensaiaram lindas músicas que foram interpretadas engrandecendo o sarau da escola 
Dom Manoel. Alunos do sétimo ano cantaram a Música We Are The World, acompanhados da 
professora de inglês da classe. Alunos do sexto apresentaram uma dança, retratando a 
“Grande Família”, da TV Globo. 
 

 
Foto 31: Coreografia mostrando o estilo marcante do jovem no seio da família(Observa-se o 
mesmo tipo de tênis.) “O jovem criando seu próprio estilo”, como disseram. 
 

 
Foto 32: Apresentação de forró com a presença de alunos e pais. 

 



 

 

 
Foto 33: Alex explicando o papel social do forró. 

 

 
Foto 34: Alunos do sexto ano em coreografia ao som de a “Grande Família”. 

 
 

 
Foto 35: Casal acompanhado de filha que estudou e de neto que ainda freqüenta a escola Dom 

Manoel, cantam homenageando as famílias. 
 

   
Foto 36: Alunos cantando a canção We Are The World, junto com sua professora de inglês, 

Marisa. 
                 



 

 

   
Foto 37: Alunos do sétimo ano cantando a música de padre Zezinho, “Oração pela família.” 

 

 
Foto 38: Luana (mãe), recita poema acompanhada da filha ( ao centro) e de colegas da filha, 

mostrando assim o convívio harmonioso entre  famílias. 
  

Outro momento super comovente para todos da comunidade escolar Dom Manoel, foi o 
momento em que a diretora Valéira Botinha e seu irmão, maestro da banda Lira Vicentina 
Aterradense, cantaram uma linda música com o tema família. 

 
Foto 39:  Diretora da escola Dom Manoel, Valéria Botinha canta ao lado do irmão e maestro 

Fabiano Botinha.  
 



 

 

 
Foto 40: Alunas do grupo que cuidou da culinária no sarau. 

 

Foto 41: Família da comunidade escolar  Dom Manoel e o vice prefeito “Toninho Xavier” 
parabenizam a equipe coordenadora do Projeto Galera Curtição e a direção pelo trabalho 

classificado por eles, como “encantador.” 

 
Foto 42: Alunos e a árvore genealógica da família. 

 

 

Foto 43: Mãe(Renata) e filha(Alice), que juntas dividiram a responsabilidade de apresentar o 
sarau. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  

 

6.  

Concluímos que o trabalho foi desafiador, exigiu muito de todos, principalmente dos 

alunos, pois estiveram à frente pensando, preparando tudo a ser apresentado no dia do 

sarau, montando e desmontando todo o ambiente para esta festa da família. Mas também 

concluímos que não há colheita aonde não se semeia. A tarefa quatro, com plena 

convicção trouxe conhecimento, estreitamento de laços familiares e fortalecimento da  

parceria entre a família e a escola. Assim, todos tendem a ganhar já a curto prazo e por 

consequência a médio e longo prazo. Nunca havíamos feito um sarau em nossa escola e 

temos certeza de que agora em diante será parte da nossa filosofia de trabalho a se 

repetir a cada ano. 


