
Olá! Os Círculos são para todos. São um recurso importante dentro de 
qualquer comunidade para criar uma sensação de conexão saudável entre 
seus membros. 

emCírculos 
Movimento

TRABALHANDO JUNTOS COMO EQUIPE DE 
TRABALHO

Em muitas escolas, os primeiros Círculos praticados são com a 
equipe de trabalho. Como mencionamos anteriormente, os 
professores normalmente querem ter a experiência de Círculo antes de 
decidir se é apropriado para sua sala de aula. 

No Módulo 1, oferecemos o modelo de um Círculo de Apresentação 
com a equipe de trabalho, que foca nos valores e desafios em seus 
papéis como educadores.

Neste Módulo oferecemos mais doze modelos de Círculos para usar com a 
equipe de trabalho. Por equipe de trabalho, nos referimos a todos os adultos 
contratados dentro da comunidade escolar, os que trabalham na 
administração, no apoio, na orientação, na limpeza, no transporte, 
assim como os professores. 

Quanto mais fortes forem as conexões 
entre os adultos e os responsáveis pelo 
bem-estar das crianças e adolescentes, 
mais forte será a comunidade em sua 

capacidade para cuidar deles. 

O módulo inicia com um Círculo 
para explorar valores e criar 

diretrizes. O alicerce para uma
comunidade forte é a clareza

 em torno dos valores fundamentais 
e um comprometimento intencional 

para viver esses valores nas ações. 

Esse é um processo criativo contínuo de 
construção de comunidade, e é uma das 
atividades mais importantes no que se 
refere à coletividade. É também uma das 
atividades mais negligenciadas dentro da 
maioria das comunidades escolares.

Nós sugerimos que investir tempo e 
espaço nesses tipos de conversas em 
Círculo, terá um profundo impacto na 
qualidade dos relacionamentos, e isso, 
por sua vez, irá reforçar o aprendizado 
e a vivência para todos os membros. 
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Iniciativa

Apoio

• GESTOS • PALAVRAS • SORRISOS • ATOS DE BONDADE

+

• CONSIDERAÇÃO • CUIDADO

Criar uma cultura escolar positiva é uma atividade coletiva. 
Não pode ser imposta de cima para baixo, ou cumprida por
meio de leis e políticas. É o resultado de milhares de: 

Fundamentalmente, construir uma escola restaurativa tem a ver com 
valores e com a intenção de pôr esses valores em prática, todos os 
dias. 

Esse é um trabalho difícil, é um trabalho de muitos, não só de alguns. 
Porém, o Círculo nos faz lembrar que todos nós escolhemos como nos 
comportamos. 

Nossas ações ensinam nossas crianças muito mais do que qualquer 
outra coisa!


