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Introdução

Círculos em Movimento é um guia de recursos elaborado para ajudar professores, 
direções, alunos e pais a incorporarem a prática do Círculo no dia a dia da comunidade 
escolar. Este guia de recursos oferece instruções completas passo a passo para planejar, 
facilitar e implementar o Círculo tendo em vista diversas finalidades. O objetivo do 
guia é ajudar comunidades escolares a usar Círculos em diferentes contextos dentro do 
ambiente escolar.

O Círculo é um processo de comunicação estruturado e simples que ajuda os 
participantes a se reconectarem com a valorização deles mesmos e dos outros de 
maneira alegre. Foi elaborado para criar um espaço seguro, a fim de que todas as vozes 
sejam ouvidas e para encorajar cada participante a caminhar em direção ao seu melhor 
como ser humano. Os Círculos são relevantes para todos os grupos etários. A linguagem 
poderá variar para que seja adequada à etapa de desenvolvimento, mas conversar em 
Círculo é igualmente benéfico para todos os membros da comunidade escolar, desde 
o mais jovem ao mais velho. Nós acreditamos que a prática de Círculos seja útil para 
construir e para manter uma comunidade saudável, na qual todos os membros se sintam 
conectados e respeitados. 

O manual Círculos em Movimento não é nem um curso, nem um programa 
especializado. É um guia para aprender a trazer a prática do Círculo para dentro da 
comunidade escolar. Esse manual de recursos traz a fundamentação da prática de 
Círculos, descrevendo o processo básico, os elementos essenciais, um guia passo-a-
passo para organizar, planejar e conduzir Círculos. Também traz mais de uma centena 
de planos de aula específicos, bem como ideias para aplicá-los em diferentes contextos 
e com fins distintos. Esses podem ser seguidos conforme estão escritos, ou podem ser 
modificados pelo usuário. Nós encorajamos a adaptação criativa de qualquer plano de 
Círculo. Nós acreditamos que qualquer indivíduo responsável e atento possa aprender a 
usar as práticas de Círculo de maneira segura, criativa e eficiente.

 Não existe uma maneira única de integrar Círculos em uma comunidade escolar: 
cada comunidade deverá incorporar o Círculo do seu próprio jeito para atender as suas 
necessidades específicas. Nós encorajamos os que utilizarem esse manual de recursos 
e os modelos de Círculos como se fossem receitas em um livro de arte culinária. 
Escolha o que lhe apetecer e o que apeteça àqueles com quem você for compartilhar 
o Círculo. Você é o juiz principal para saber o que faz sentido para sua sala de aula e 
para sua comunidade escolar. Nós reconhecemos também que é possível substituir-se 
um ingrediente por outro, e então encorajamos a criatividade para adaptar atividades 
específicas para atender suas necessidades. Ao mesmo tempo, nem todos os elementos 
são descartáveis. Assim como a temperatura do forno e o tempo de cozimento são 
essenciais para o sucesso de qualquer receita, nós estabelecemos de maneira muito clara 
o que não pode ser mudado.

A prática dos Círculos 
é útil na construção 
e na manutenção de 
uma comunidade 
saudável, na qual 
todos os membros se 
sintam conectados e 
respeitados.
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