
 

 

OFICINA SOBRE PROTAGONISMO: afinal, do que se trata? 

 

Objetivo: Promover uma sensibilização para a temática de Protagonismo, 

buscando refletir sobre a participação ativa, cidadania e responsabilidade social  

1) Atividade artística: Convidamos os participantes a utilizar imagens retiradas 

de revistas, canetinhas, lápis de cor e criar com esses materiais artísticos um 

cartaz com uma imagem que contemple como vocês gostariam de estar daqui 

a dez anos. Convide-os a criar imagens que capturem as partes mais 

importantes de suas vidas nesse futuro. Disponibilize tempo suficiente para que 

trabalhem nessas imagens. Quando estiverem prontos, convide todos a 

colocarem no chão da sala seus trabalhos e caminharem em volta desses, 

apreciando as imagens uns dos outros.   

a) Falando sobre a atividade: Reflexão sobre o que mais nos marcou 

nesse trabalho. Como eu consegui me enxergar em 2031?  

2) Leitura da História em arquivo de PDF: O Pássaro Sem Cor de Luís 

Norberto Pascoal.  

a) Falando sobre a atividade. No livro o autor nos diz que: “Os pássaros 
coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas. A cada 
contribuição, eles se tornam mais lindos e respeitados por seus grandes 
exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo.” 
a) O que podemos fazer para que nossa vida adquira as cores do 

respeito, solidariedade, participação, ...e outras qualidades/cores que 

traz sentido ao nosso viver.   

 

 

 

 



 

 

3) Assistir o Vídeo o Poder da Visão.  

 

4) Apresentação de Power Point: Protagonismo_parte1 O conceito de 

Protagonismo (etimologia da palavra)  e o que preciso para me tornar um 

Protagonista.  

a)Realizar a atividade proposta no slide.  

 

5) Apresentação de Power Point: Protagonismo_parte1 A ESCADA DA 

PARTICIPAÇÃO DO JOVEM de Antônio Carlos Gomes da Costa, 

Protagonismo Juvenil: adolescência, educação e participação democrática. 

a) Como ser Protagonista?  

b)  Estabeleça o seu Projeto de Vida.(O que pretende fazer, quais são 

seus planos para o futuro?) 

- Trace metas e escreva para ir acompanhando.(Comece com planos 

para este ano)  

- Escreva a sua história. (Assuma a autoria da sua vida. Você tem o 

PAPEL PRINCIPAL) 

 

6) Arte/Criatividade: Inspirado(a) na imagem de Protagonismo (no início da 

pagina) procure selecionar palavras com realizações que pretende na sua vida.  

a) Agora faça um desenho seu, usando as palavras para dar a forma de 

toda a sua imagem. Use a imaginação e as cores.   

Opção: Se tiverem possibilidade, podem utilizar a ferramenta Wordart, 

disponível em: https://wordart.com/create e tem um tutorial bem fácil 

para utilizar a ferramenta. Bom trabalho, crie a sua edição de você 

mesmo.  

 

     7) Encerramento com a música: “Nunca pare de sonhar” de Gonzaguinha.   

Disponível em: https://youtu.be/4hd64vdEmLo 
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