
 

 

TAREFA 1: SARAU 
 
1. TEMÁTICA: EDUCAR PARA A COMPAIXÃO (CONSCIÊNCIA, COMPAIXÃO, EMPATIA E 
ENGAJAMENTO)  
 

Na maior parte da rede pública encontramos um modelo de ensino que está em vigor 

há décadas. Desde que esse modelo entrou em vigor muita coisa mudou. Por isso, torna-se 

necessário incorporar estratégias de aprendizagem mais flexíveis e abrangentes, que 

considerem o estímulo de habilidades que vão além da aptidão cognitiva.  

No Brasil, em 2019, foi anunciada a inclusão das habilidades socioemocionais na grade 

curricular da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para educação básica como uma 

estratégia de aprimorar as questões emocionais dos alunos para vida. É um passo definitivo na 

renovação da escola, que deixa de ser mera transmissora de conhecimento para se 

transformar em um espaço de desenvolvimento integral do aluno. Essas habilidades, que 

focam em aptidões não cognitivas, ganharam reconhecimento nos últimos anos devido à 

percepção de que, quando os alunos aprendem a administrar as próprias emoções, há um 

impacto positivo na maneira como absorvem o conteúdo. E isso pode potencializar seu 

aprendizado nos anos seguintes, bem como durante sua vida como um todo.  

Em torno da escola convivem sujeitos com diferentes concepções de educação e 

diferentes visões de mundo e é esse convívio que torna essa instituição complexa e 

contraditória. Adolescentes e jovens têm anseios e dificuldades comuns a todos os seres 

humanos. Precisam, igualmente, desenvolver positivamente sua estima e viver experiências 

afetivas geradoras de desenvolvimento emocional. Tais experiências afetivas nem sempre são 

vivenciadas em casa e no convívio com os familiares. O espaço escolar pode ser a 

oportunidade para tais adolescentes desenvolverem relações de afeto, fortalecer vínculos de 

amizade e encontrar acolhimento e solidariedade e, neste sentido, tal construção pode ser 

protagonizada pelos(as)próprios alunos(as) por meio do cultivo dos conceitos de  consciência, 

compaixão e engajamento.  

Considerando isso, esta atividade propõe o estímulo à criação de redes de empatia, 

afeto, apoio e compaixão através da cultura e da arte, que representam duas das mais 

significativas dimensões da condição humana.  

 

2. OBJETIVOS  
 

 Desenvolver uma atividade que exercite a consciência, a compaixão e o engajamento 
dos alunos para o bem- estar emocional próprio e coletivo, transformando a escola em 
um espaço de acolhimento e cultivo da compaixão. 

 Estimular a criatividade e o envolvimento com diferentes formas de arte e de cultura.  

 Promover a reflexão sobre sentimentos e emoções com adolescentes, sua família e 
comunidade escolar.  



 

 
 
 
3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  
 
PRODUTO FINAL: organizar um sarau envolvendo os alunos, seus familiares/responsáveis e 
comunidade escolar. 
  
O que é um sarau?  
É um encontro realizado por pessoas que se reúnem para compartilhar momentos de arte e 
cultura. Pode ter apresentações de poesia, música, dança, leitura de trechos de livros, além de 
teatro, pintura e comida.  
 
Tema do sarau  
A temática do sarau é a compaixão e temas correlacionados (bondade, afeto, empatia, 
consciência, engajamento, amizade etc.). Os participantes podem fazer apresentações autorais 
ou de outras pessoas, desde que o crédito seja devidamente mencionado – e desde que o teor 
da apresentação (música, poema etc.) esteja relacionado à temática.  
 
Observações  
 
- É desejável que os alunos participem ativamente (lendo, cantando etc.), mas nenhuma 
participação é obrigatória. Nesta tarefa, especificamente, é desejável a participação dos 
pais/responsáveis, sempre que possível. 
 
- O sarau deverá ser realizado em um único turno, para todos pais/responsáveis, alunos de 
todas as turmas e professores.  
 
 
 
INTRODUÇÃO DO TEMA:  
 
Antes de iniciar a elaboração do produto, o professor deve discutir sobre a temática com o 
grupo de alunos, partindo sempre de um processo de sensibilização a respeito das temáticas a 
serem trabalhada. Pare este processo, o professor utilizar os materiais disponíveis no portal 
(como o material apresentado durante a capacitação dos professores) e/ou adotar 
metodologias que julgar adequadas e efetivas.  
 
Questões norteadoras para discussão:  
 

 O que é compaixão? 

 Qual é o papel da escola na construção de adolescentes compassivos?  

 Em quais situações um adolescente ou jovem se sente excluído e discriminado?  

 Quais são os sentimentos ruins experimentados pelos adolescentes?  

 O que adolescentes e jovens poderiam fazer para que colegas que são “excluídos” por 
causa de alguma característica específica fossem incluídos nas atividades e nos 
serviços?  

 O que podemos fazer para amenizar o sofrimento de algum colega?  
 
 
 



 

 
 
 
 
CONSTRUÇÃO  
 

 O professor, em conjunto com os alunos, deverá estabelecer quais serão as atividades 
e demais detalhes do sarau, mas os adolescentes devem ser os protagonistas no 
desenvolvimento das estratégias; 

 O(s) professor(es) e os alunos podem criar uma lista com os temas e possíveis 
apresentações;  

 O(s) professor(es) e os alunos podem criar convites (em papel ou digitais) para 
convidar seus familiares e a comunidade para o sarau;  

 O(s) professor(es) e os alunos devem organizar a decoração do espaço em que será 
realizado o sarau. Luzes coloridas, almofadas e cartazes fazem parte de uma decoração 
convidativa. Os participantes podem espalhar poemas e outros tipos de arte pelo local, 
assim, os participantes podem escolher uma poesia aleatoriamente e ler, caso não 
tenham levado nenhuma apresentação.  

 O(s) professor(es) e os alunos podem fotografar, filmar ou fazer uma reportagem para 
registrar esse momento.  

 
 

4. PROVA DA REALIZAÇÃO:  
 
O material comprobatório da tarefa deverá ser composto por:  

 

 Relatório dos/as professores/as com fotos do sarau.  

 

 
Observação 
Os professores e alunos também podem gravar vídeos (e editá-los, se preferirem), mas 
somente a título de registro. O único documento comprobatório é o relatório com as fotos 
enviado via portal. As escolas que fizerem vídeo podem encaminhar os materiais via 
Whatsapp. Alguns dos vídeos poderão ser publicados na página oficial do projeto, mas esse 
envio não vale nota de nenhuma forma. 
 
 
Atenção 
A entrega do relatório da atividade, conforme modelo disponibilizado é obrigatória. É com 
base neste relatório que a comissão faz a avaliação da tarefa.  
 
Os materiais deverão ser enviados pelo Portal do Galera Curtição: 

https://www.galeracurticao.com.br/area-do-participante. 
  
 
5. PRAZO DE ENTREGA TAREFA: 14 de outubro de 2019.  
 
 
 

https://www.galeracurticao.com.br/area-do-participante


 

 
 
 
 
6. PONTUAÇÃO:  
 
As escolas que entregarem a tarefa receberão 50 pontos.  
As escolas que cumprirem todos os critérios estabelecidos na tarefa computarão mais 50 
pontos, podendo, portanto, totalizar até 100 pontos.  
 
 
6.1 Pontuação Extra:  
 
As cinco escolas/equipes com maior pontuação na atividade, de acordo com os critérios 
estabelecidos, receberão a respectiva pontuação bônus:  
1º lugar – 50 pontos  
2º lugar – 40 pontos  
3º lugar – 30 pontos  
4º lugar – 20 pontos  
5º lugar – 10 pontos 
 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 

Critério de Avaliação Peso 

Abordagem dos temas propostos: Análise da forma e da profundidade com que os temas 

foram trabalhados com os(as) alunos(as) e de que forma refletem no produto final. 

 

 

3 

Envolvimento dos(as) alunos(as): Avaliação da participação do grupo de estudantes no 

processo de construção, divulgação e produção da tarefa. 

 

3 

Divulgação: Avaliação da estratégia de divulgação da tarefa. 

 

2 

Apresentação do sarau: Avaliação da apresentação da tarefa e dos recursos utilizados.   

 
 

2 

 


