
PROJETO GALERA CURTIÇÃO 

NOME DA ESCOLA: E. E. Comendador Zico Tobias – Turno Vespertino 

NÚMERO DE ALUNOS: 120 

ANOS: 8ºs e 9ºs  

TAREFA 1- PLANO DE AÇÃO 

Atividade 1: A árvore da E. E. Comendador Zico Tobias 

Objetivos: 

* Construir o território de identidade e o sentido de pertencimento e resgatar a conexão 

dos indivíduos com a escola em que trabalham ou estudam; 

*Fortalecer o autoconhecimento dos alunos e funcionários, os vínculos do grupo e a 

missão da escola; 

*Transformar a Escola num espaço de acolhimento e cultivo da empatia e da compaixão. 

Metodologia: 

A natureza, desde o início da nossa história, é fonte de significado. A Árvore da Vida é 

uma ferramenta narrativa, colaborativa e dialógica que pode ter diferentes aplicações, 

desde a utilização com crianças em escolas e ONGs até o trabalho com executivos de 

empresas. É possível aproveitá-la tanto de modo individual como coletivo.  

No caso da E. E. Comendador Zico Tobias, a dinâmica foi adaptada e aplicada como 

atividade inicial  do Projeto Galera Curtição. A partir da metáfora dos elementos de uma 

árvore (raízes, solo, caule, galhos, flores, frutos, sementes), cada pessoa é convidada a 

participar da construção da “Árvore da Escola”, gerando um sentimento de 

pertencimento e facilitando o exercício da empatia e compaixão dentro o grupo. 

Primeiramente foi realizada uma reunião festiva com todos os funcionários da Escola. O 

ambiente foi decorado com as cores do Projeto (verde e laranja), o banner de divulgação, 

e um painel contendo uma árvore grande simbolizando a Escola Comendador Zico 

Tobias. No tronco está o nome da escola, nos galhos os valores que precisam ser 

trabalhados (bondade, compaixão, empatia, esperança, fé, amor, paz, Deus...). Há folhas 

e muitos pássaros também. A árvore está bonita, mas não tem flores. 

Ao chegarem para a reunião, os participantes foram recebidos na entrada, momento em 

que lhes foi entregue uma flor, com uma bala no miolo e os desejos de boas-vindas: 

“Que floresçam só coisas boas no coração da gente”. 

Em seguida foi feita uma calorosa acolhida e uma oração inicial. Logo após, deu-se a 

exibição do vídeo explicativo do Galera Curtição. Foram expostos também os objetivos 

do projeto que são melhorar o clima escolar e incentivar o protagonismo juvenil. Os 



participantes deram feedeback positivo, pois os objetivos vieram de encontro aos anseios 

da comunidades escolar. Prosseguiu-se com a exibição do vídeo Bondade e Compaixão 

(Youtube) que comoveu a todos. Continuou-se com a exibição do vídeo Motivacional 

para Educadores (Arte Educadores) que propaga a seguinte mensagem: “Você foi 

escolhido para educar e mudar a vida de muitas pessoas, que talvez não tenha mais 

ninguém....Você é MUITO IMPORTANTE”. Ao final, os participantes escreveram uma 

palavra, no miolo da flor recebida na entrada, dizendo como irão ajudar no projeto, 

levantaram-se e fixaram as flores na Árvore da Escola deixando-a florida e mais 

completa. Para encerrar foi servido um saboroso lanchinho.  

A dinâmica A Árvore da Escola foi aplicada em um segundo momento para todos os 

alunos do turno vespertino.  

Período de realização: 01/08/2019 (Com os Funcionários) e 02/08/2019(Com os 

Alunos) 

Responsáveis pela execução: Professoras coordenadores do Projeto : Analice, Lígia, 

Adilza e Reginalda e alunos coordenadores das ações:Tamara, Tainara, Kaik, Eduarda, 

Érica, Taís (8ºs e 9ºs) 

Divulgação: Deu-se por meio do mural com a “Árvore da Escola”.  

 
Mural inicial da Árvore da Escola 



 
Realização da dinâmica Árvore da Escola com todos os funcionários 
 

 
Realização da dinâmica Árvore da Escola com todos os funcionários 

 

 



 
Realização da dinâmica Árvore da Escola com todos os alunos 

 
Participação: A ação de confecção da Árvore da Escola envolveu todos os alunos do 

turno vespertino (220) e todos os funcionários da Escola que, a partir da realização da 

dinâmica souberam o que é o Projeto Galera Curtição, seus objetivos e estão atentos para 

o primeiro tema: a empatia e a compaixão. Ela possibilitou também um maior 

engajamento de toda a equipe, que sensibilizada pelo sentimento de pertencimento ao 

grupo, está motivada e consciente da importância de cada um na construção da escola 

que queremos. 

Atividade 2- Dica da semana 

Objetivos: 

* Incentivar a reflexão e o diálogo entre os estudantes e funcionários sobre os temas 

tratados ao longo do Projeto; 

*Promover o debate sobre sentimentos e emoções com adolescentes; 

* Incentivar a prática de boas ações dentro e fora da escola (atitudes compassivas). 

Metodologia:  

A ação Dica da Semana foi pensada como uma forma de descentralizar a transmissão do 

conhecimento apenas no professor, colocando os alunos em evidência, como 

protagonistas de um trabalho voltado para as habilidades socioemocionais. O formativo 

interativo foi adotado como o modelo que melhor se enquadra na atividade proposta. 

Para isso, os participantes do Galera Curtição ( alunos dos 8ºs anos 8 e 9 e dos 9ºs anos 

10 e 11), foram agrupados em equipes de 4 alunos cada. Semanalmente, às segundas-

feiras, uma equipe deverá escolher, confeccionar e afixar no mural da entrada um frase 

reflexiva sobre um tema do Galera Curtição. Além disso as equipes deverão visitar todas 



as turmas do turno vespertino e falar um pouquinho sobre a dica da semana. Poderão 

aproveitar o momento para ouvirem reclamações, sugestões e ou depoimentos dos 

colegas sobre experiências/ações dentro do tema. Foram formadas 20 equipes e cada 

uma ficará responsável pela dica da semana até o final do ano letivo. 

Período de realização: 19/08/2019 à 16/ 12/ 2019 

Responsáveis pela execução: Professores coordenadores do Galera Curtição  e alunos 

participantes, agrupados em equipes de 4 elementos 

Divulgação:  

Será feita através do mural “Dica da Semana” e por meio da visita das equipes às salas 

de aula. 

  

 
Alunos confeccionando o mural “Dica da Semana”  

 



 
Mural Dica da Semana 

 
Equipe que visitou as turmas para falar da Dica da Semana em 19/8/2019. 

 

Participação:  

Todos os alunos do turno vespertino(220) foram inseridos nessa atividade. As equipes 

responsáveis pela “Dica da Semana” mostraram-se muito entusiasmadas desde a escolha 

da frase, confecção do mural e também na visita às salas. Foram confeccionados crachás 



para os integrantes das equipes, que estão demonstrando interesse e muito gosto pelo 

desenvolvimento da ação. São bem recebidos pelos colegas quando visitam as salas e 

estão se saindo muito bem na abordagem dos temas e apresentação das dicas. 

Atividade 3: Sexta da Alegria 

Objetivos:  

* Criar estratégias para o acolhimento de todos os alunos, para que se sintam à vontade e 

felizes no ambiente escolar; 

* Estreitar os laços entre os alunos dentro da Escola; 

* Diminuir até extinguir atitudes de preconceito e discriminação na Escola: 

* Garantir a assiduidade dos alunos às aulas na sexta-feira; 

* Trazer alegria para o ambiente escolar. 

Metodologia: 

A ação “Sexta da Alegria” foi uma ideia dos alunos participantes do Projeto Galera 

Curtição numa roda de conversa sobre a Escola que Queremos. Eles viram a necessidade 

de atividades “diferentes”, mais dinâmicas e interessantes na Escola. Quando foram 

questionados pelos professores coordenadores quais atividades gostariam de acrescentar 

à rotina diária não faltaram sugestões: Recreio Musical, Gincanas, Comemoração dos 

Aniversários do Mês, Jogo do Gosto e Não Gosto, Cinescola, Teatro, Correio Elegante, 

Recepção Festiva, Café no Pátio, etc 

Os alunos foram agrupados em equipes de 10 elementos que deverão organizar e 

preparar juntamente com os professores coordenadores as atividades para a “Sexta da 

Alegria”. 

O lançamento da ação foi com a comemoração do dia do estudante e do dia da 

Juventude. Foi confeccionado um mural de fotos e depoimentos dos alunos sobre SER 

JOVEM É...,  e realizado um QUIZ sobre Juventude, com premiação para os alunos 

vencedores. Houve também realização de dinâmicas (Vida de Jovem- em que o 

participante é motivado a desconstruir a visão que a sociedade tem dele: É muito difícil 

lidar com jovens, ao que eles responderam Não é difícil lidar conosco, é só nos ouvir ao 

menos uma vez! Vários esteriótipos foram debatidos e desconstruídos. Outra dinâmica 

foi a RAPIDINHA em que os participantes foram estimulados a dizerem uma palavra 

que simbolize para eles temas como Alegria, Medo, Sonho, Família, Tristeza, Violência, 

Bulling, etc., permitindo a toda a comunidade escolar conhecê-los melhor, além de dar 

voz aos problemas e/ou angústias vividos por ele(a)s. Houve também a exibição de 

vídeos e músicas motivacionais para jovens (Mais uma vez-Legião Urbana, É preciso 

saber viver-Titãs.) 

Período de realização: 12/08/2019 à 06/12/2019 



Responsáveis pela execução: Professores coordenadores do Galera Curtição e alunos 

participantes 

Divulgação:  

Através de mural e pela realização do QUIZ no salão da escola com a participação de 

todas as turmas do turno vespertino. 

 
Mural confeccionado para comemorar o Dia da Juventude 
 
 

 
Equipe que trabalhou na organização da 1ª Sexta da Alegria 

 
 
 
 
 



 
Premiação dos vencedores do QUIZ 
 

 
Premiação dos vencedores do QUIZ 

 

Participação:  

A atividade envolveu todos os alunos do turno vespertino (220). A participação foi 

excelente. Os alunos adoraram. Estavam alegres e demonstraram ter consciência do seu 

papel transformador. Muitos pareciam mais animados que normalmente e deram 

depoimentos inesperados. Os professores coordenadores puderam constatar que há 

necessidade de dar mais funções aos jovens além de ouvi-los sempre que for possível. 

 

Atividade 4- Roda de Conversa 



Objetivos: 

*Promover o bem-estar emocional dos alunos bem como ouvi-los nas suas ansiedades, 

dificuldades e problemas que afetam sua estima e seu desempenho impedindo que 

tenham interesse pelas atividades escolares e sociais; 

* Promover o debate sobre sentimentos e emoções próprios dos adolescentes: 

*Ajudar os alunos no enfrentamento de questões relacionadas ao preconceito, ao bullyng, 

à violência e outros. 

Metodologia: 

Buscando uma atitude diferenciada nas intervenções da vida, a roda de conversa vem nos 

auxiliar na construção de uma nova escola, com práticas diferentes e inovadoras onde o 

estudante possa expressar-se, pensar o seu cotidiano, ouvir, ampliar sua empatia, 

melhorando as habilidades que favoreçam o diálogo e construindo uma nova relação co 

os conflitos. Podem constatar que não são os “únicos” com problemas e encontrar saídas 

a partir das experiências compartilhadas. 

Essa ação também foi uma sugestão dos alunos participantes do Galera Curtição. Ao 

serem abordados sobre os problemas enfrentados pela Escola e os sentimentos ruins 

experimentados pelos adolescentes e as possíveis atitudes para reverter esse quadro, eles 

sugeriram que tornassem as rodas de conversa atividades rotineiras e não apenas 

eventuais.  

A partir dessa ideia, criamos na Escola um momento específico para essa finalidade. 

Acontecerá em espaço próprio, todas as quartas-feiras, às 16:00 horas. Cada semana será 

debatido um tema de acordo com as necessidades observadas pelos professores e 

comunidade escolar ou também sugeridos pelos próprios alunos. Os alunos interessados 

em participar deverão se inscrever antes com a bibliotecária da Escola. Os professores 

coordenadores se encarregarão de organizar o momento e convidar possíveis 

especialistas nos temas tratados para participarem sanando dúvidas e conduzindo os 

participantes nas dificuldades que possam estar enfrentando. 

Período de Realização:14/08/2019 à 04/12/2019. 

Responsáveis pela execução: Professores do Galera Curtição e alunos dos 8ºs e 9ºs 

anos. 

Divulgação da atividade: A atividade será divulgada através de um banner da ação: 

RODA de CONVERSA contendo o tema, o local, o dia e a hora. Ele está sendo 

confeccionado em gráfica e ficará  exposto no pátio da Escola. Além dessa ferramenta de 

divulgação, os alunos coordenadores do Projeto Galera Curtição no turno vespertino se 

revezarão nas visitas às salas para divulgar o tema e convidar os colegas. Todos foram 

orientados a ficarem alertas para possíveis casos de “necessidades” de conversar. A 

PEUB (Bibliotecária) receberá as inscrições e preparará o ambiente. 



 
Alunos e prof. Analice após uma Roda de Conversa 

 

Participação: 

Desde o início do projeto já foram feitas algumas Rodas de Conversa e a participação 

dos alunos foi impressionante.Mais da metade dos alunos do turno vespertino(120) já 

participaram. Jamais imaginamos que nossos alunos estivessem enfrentando tantos 

problemas no seu dia a dia. Vale ressaltar que por meio das conversas já realizadas foi 

possível detectar a necessidade de atendimento especializado para três alunos do turno 

vespertino (Rafael Henrique Barcelos da Silva, aluno do 8º ano 8, que relatou ter 

pensamentos suicida; Eduarda Alves Santos, aluna do 9º ano 10, que pratica 

automutilação e João Pedro Braga Silva, aluno do 9 º ano 11, que se comporta de forma 

muito agressiva). Foi feita pela Direção da Escola a solicitação de atendimento para os 

três alunos às Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município. 


