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7.5 Apoiando Um ao Outro 
Quando o Trabalho é Difícil

OBJETIVO: Criar um espaço de apoio e reflexão para a equipe escolar, e para a equipe 
criar resiliência.

MATERIAIS: Objeto da palavra, sino ou outro instrumento de som, itens para o centro, 
valores e diretrizes de Círculos anteriores, papel e caneta, texto “Quem Dobrou seu 
Paraquedas?” - encontrado no Apêndice 2, Seção I, subtítulo “Trabalhando Juntos por um 
Mundo Melhor”.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos participantes os valores e as diretrizes que criaram em Círculos 

anteriores.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para a 
pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o objeto da 
palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os participantes 
são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer pergunta que 
tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o objeto da palavra 
adiante sem se pronunciar.

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler “Quem Dobrou seu Paraquedas?” e refletir 

sobre apoio

RODADA: Como vocês estão? Compartilhem um ponto alto da semana que passou.

RODADA: O que está sendo difícil em seu trabalho de educador nesse momento?

RODADA: O que lhe inspira a seguir em frente quando o trabalho é desanimador?

RODADA: Eu vou passar o objeto da palavra para mais uma rodada para vocês acrescentarem 
alguma coisa ou para responderem ao que os outros trouxeram. 

Leia em voz alta “Quem Dobrou seu Paraquedas?”

RODADA: Quem dobra seu paraquedas?
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RODADA: De que você precisa dos colegas para se sentir apoiado em momentos difíceis?

RODADA: O que você pode oferecer a seus colegas para apoiá-los em momentos difíceis? 

RODADA DE CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO: Você gostaria de dizer mais alguma coisa ao 
encerrarmos o Círculo de hoje?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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