
Plano de ação 

ATIVIDADE 1 

Nome da ação: CANTINHO DA CURA 

Objetivo  

Ajudar os alunos que se encontram com problemas pessoais e emocionais a lidarem 

com suas emoções, angústias e anseios. 

Metodologia  

Acredita-se que a simpatia, empatia e a compaixão são sinônimos que propiciam o 

desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana, principalmente dentro do 

ambiente escolar. Sabe-se também que a escola tem papel indispensável na contribuição e 

construção da cidadania, formando cidadãos conscientes, participativos e protagonistas, 

como intitula o Projeto “Galera Curtição”, que foca na formação dos jovens em conteúdos 

como o uso de álcool, drogas, violência e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 

entre tantos outros temas relevantes. 

Acreditando assim na efetivação do projeto em nossa escola, e com o intuito de que 

aconteça conforme a temática a ser desenvolvida de acordo com os conteúdos abordados, a 

equipe mentora reuniu professores e todos os funcionários a fim de abranger de forma 

qualitativa o que se propõe durante sua execução. Neste sentido, espera-se que tenha 

sempre um profissional da escola que possa contribuir efetivamente, dando suporte aos 

jovens e trabalhando de maneira próxima a colaborar com o projeto proposto buscando 

desenvolver os princípios elencados no Projeto. 

Objetivando-se abranger e preparar também os jovens disseminadores do projeto, 

dois dos mentores do turno matutino reuniu-se com o grupo de alunos para divulgar e 

capacita-los melhor no desenvolvimento dos elementos principais a serem trabalhados: 

simpatia, empatia e compaixão. Nesse sentido, optou-se por diferentes dinâmicas de 

acordo com os temas citados, e, para tal realização, os jovens foram recepcionados com os 

vídeos: Missão: empatia e Gratidão, Divertidamente: Simpatia x Empatia e finalizando com o 

vídeo Compaixão ao próximo, uma linda reflexão de vida. Este encontro foi marcado com 

grande comoção dos jovens, que saíram com novo olhar sobre as reais mudanças esperadas 

no decorrer do desenvolvimento do Galera Curtição na escola Zico Tobias.   

Demonstrando o desenvolvimento da atividade 1, implantou-se na escola uma sala 

nomeada “Cantinho da Cura”. Esse local é disponibilizado ao aluno que demonstra carência 



afetiva, depressão, problemas comportamentais, ansiedade, tristeza frequente, baixa 

autoestima, bullying, dificuldade na identidade de gênero entre outros. Foram selecionados 

três alunos que ficaram responsáveis pelo acolhimento dos alunos que em alguma ocasião 

demonstram tais comportamentos. Ressalta-se que os jovens são encaminhados a partir da 

observância pelos professores, para que tudo ocorra no mais absoluto sigilo. 

 

Divulgação da atividade  

Levando-se em consideração a discrição, a divulgação foi feita somente ao corpo 

docente da escola uma vez que, se preza pela integridade de quem necessita de ajuda, 

levando em consideração que o professor é o único vínculo que mantém contato direto com 

o aluno, tendo a percepção comportamental do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 2 

Nome da Ação: Reconstruindo Valores 

Objetivo 

Promover a reflexão acerca da importância da fé no processo de construção coletiva 

da compaixão. 

Metodologia 

A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas 

circunstâncias penosas, que sempre ocorrem na vida, quando menos se espera. Através da 

fé, temos o amor. Amar é não criticar sem antes olhar para dentro de si mesmo, é ajudar 

aquele que precisa, mesmo que não o conheçamos, é andar de mãos dadas com a 

compaixão, é despir-se de amarras, é não acreditar que o outro mereça o mal que está 

recaindo sobre ele. 

Neste contexto, fez-se necessário promover um momento de reflexão sobre ambos. 

Deste modo, os protagonistas do Projeto Galera Curtição apresentaram um teatro, onde 

cada um representou um problema social, como a bebida, a solidão, a depressão, as drogas 

etc. Sem perspectiva e com a fé abalada, os personagens tomados por tais problemas 

sucumbiam um a um. Quando tudo parecia perdido, eis que aparece Jesus Cristo e 

apresenta a fé, já tão esquecida por todos. Essa fé fez como que todos os problemas 

desaparecessem e só permanecesse o amor, a esperança, a amizade, a felicidade.  

No mesmo dia, em homenagem aos presentes sobreveio uma apresentação musical 

promovida pelos alunos do Projeto Galera Curtição em que todos puderam sentir a 

presença de Deus e outras músicas voltadas para os jovens, propagando a responsabilidade 

de saber viver.  

Ao final de todas as apresentações foi concedida a palavra ao Bispo Diocesano. O 

mesmo abordou temas que vem desafiando e desestruturando o ceio familiar. Reafirmou 

ainda importância do protagonismo do jovem na sociedade.  

Como resultado de um dia muito produtivo tornou-se notória a todos a seguinte 

mensagem. “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um 

pode recomeçar agora e fazer um novo fim.”  

 

 

 



Divulgação da atividade  

Os alunos participantes do projeto juntamente com os coordenadores do mesmo 

passaram de sala em sala divulgando sobre a execução das ações e esclarecendo os 

principais objetivos.  

            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 

Nome da ação: ACOLHIMENTO AFETIVO 

Objetivo 

Gerar simpatia nos alunos e funcionários recebendo-os de forma acolhedora a fim de 

transformar o ambiente escolar oportunizando diferentes situações lúdicas que possam 

desenvolver a sociabilidade, cooperação, respeito, transmitindo pensamentos positivos aos 

outros. 

 

METODOLOGIA 

Sabe-se que a simpatia abre portas ao diálogo, à compreensão, à boa convivência e 

ao bom relacionamento. Ela é a porta de entrada para relações interpessoais. Um sorriso, 

amabilidade e um doce olhar quebram resistências e são extremamente importantes para 

gerar simpatia no ambiente escolar. 

Através do uso da dramatização e atividades lúdicas, os alunos recepcionaram 

professores, alunos e demais servidores da escola com distribuição de abraços, sorrisos, 

flores e balas.  

Demonstrou-se com esta ação, atingir o objetivo de arrancar e distribuir sorrisos para 

gerar a simpatia, buscando estimular atitudes de amor uns pelos outros, a fim de 

estabelecer uma relação harmônica em todo ambiente escolar e compreender a 

necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes afeto para com o próximo. 

 

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

      

 

 



       

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 


