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CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTO
(Página 47 e 48 do Guia)

OBJETIVOS: Criar uma oportunidade para a equipe de trabalho, a 
fim de que tenham uma experiência direta de estar em Círculo; 
apresentar os elementos básicos do Círculo; construir 
relacionamentos entre a equipe de trabalho. 
 MATERIAIS: Objeto da palavra, sinos, peça de centro, pratinhos de 
papel, postites, canetinhas.
PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no 
meio. Antes do início do Círculo, coloque um pratinho de 
papel/recorte de postites e canetinha debaixo de cada cadeira ou 
no centro do círculo na sua peça de centro. 
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CERIMÔNIA DE ABERTURA: 

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

CERIMÔNIA DE ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua 
própria cerimônia de abertura. 
Sugestão:  Mensagem que está na pág. 371 do Guia 
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APRESENTAÇÃO DO OBJETO DA PALAVRA:
Sugestão: Coruja, Bolinha, Boneco

APRESENTAÇÃO/CHECK-IN:
Conte-nos quem você é, há quanto tempo você é educador e Como 
está se sentindo hoje?
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CONSTRUÇÃO DE VALORES:
Peça para que cada participante pense em um valor (aquele 
princípio moral e ético que conduz o nosso comportamento) 
que trazem ao seu trabalho como educadores e que querem que 
seus alunos os vejam como modelos desse valor. Um
modelo no seu crescimento como seres humanos completos.   Por 
favor, compartilhe conosco que valor você  escolheu e
que significado ele tem para você. 
O facilitador inicia a rodada compartilhando seu valor e 
colocando-o, após,  no centro  do Círculo.  
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CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES:
Pedindo aos participantes que expressem um acordo 
UM COMBINADO que seja importante para a sua 
participação no encontro.(4 diretrizes que devemos 
pontuar, caso não apareçam)
- Respeitar o Objeto da Palavra
- Sigilo: o que se fala no Círculo permanece no círculo
- Falar em 1ª pessoa (falar de si) 
- Evitar o Julgamento
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: 
- Por que você escolheu ser educador, quem lhe influenciou, como 
foi o processo de escolha da profissão. 
- Conte-nos sobre um momento em que você se sentiu orgulhoso 
em sua carreira de educador. 
Passe o objeto da palavra, convidando os participante a 
responderem ou trazerem reflexões a respeito das histórias 
compartilhadas em cada pergunta norteadora
CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO:
Como vocês se sentiram em compartilhar essas experiências e 
pensamentos no Círculo? 
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO:
Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio. 
Sugestão: Mensagem da pág. 368 do Guia
Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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Círculo para Criar uma Sala de Aula Segura e Feliz 
(Página 59 do Guia com adaptações)

OBJETIVOS: Explorar os valores e os comportamentos que ajudam 
a criar um ambiente de aprendizagem seguro para todos. 

 MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para a peça de centro, valores 
e diretrizes do Círculo, pequenos animais – um por criança e 
professor/a

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no 
meio. Os participantes podem sentar no chão, desde que isso seja 
confortável para todos. 
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CERIMÔNIA DE ABERTURA:
MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS E/OU
CERIMÔNIA DE ABERTURA: 
Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de 
abertura. 

SUGESTÃO: Atividade: Tempestade:  Imitam a professora

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DA PALAVRA: 
(Girafa) mamífero terrestre com maior coração. A girafa 
ilustra na CNV a linguagem do coração.           
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APRESENTAÇÃO E CHECK-IN 
Na primeira rodada, os participantes são convidados a dizerem seus 
nomes e escolherem um emoji/smile para representar como estão 
se sentindo. 

Ou (carinhas, emojis, smiles incompletos para desenhar como 
chega no círculo) 

Ou Conte-nos como chega hj para estudantes do final do 
fundamental (escala de 1 a 5 com os dedos, sendo que 5 é fantástico 
e 1 não é tão bem).           
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CERIMÔNIA DE ABERTURA:
MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS E/OU
CERIMÔNIA DE ABERTURA: 
Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de 
abertura. 

SUGESTÃO: Atividade: Tempestade:  Imitam a professora

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DA PALAVRA: 
(Girafa) mamífero terrestre com maior coração. A girafa 
ilustra na CNV a linguagem do coração.           
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CONSTRUÇÂO DE VALORES:  RODADA: 
Diga a qualidade que você mais admira nos seus colegas
 
CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES
Iremos trazer imagens com alguns combinados que podem nos  
ajudar a sentir-se bem aqui nessa roda.
Você, também, pode fazer um desenho que traga algum 
combinado legal para o nosso encontro. Coloque os
desenhos na peça de centro  (conforme a idade dos estudantes 
podemos utilizar as diretrizes escritas)
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA : Explorar o que faz com que os alunos sintam-se 
seguros e felizes 
 
Distribua ou peça para que cada participante pegue seu animalzinho 
disposto na peça de centro: 
Diga às crianças que este é o primeiro dia do bichinho na escola e que 
ele/ela está um pouquinho preocupado com o fato de que não se sentirá 
feliz na escola porque os outros poderão não ser gentis ou legais com 
ele/ela. 
 
- Você poderia nos dizer o que você pode fazer por seu amigo animal que 
o ajudaria a sentir-se feliz e seguro na sala de aula? 
O(A) professor(a) anota as sugestões no quadro ou folha
Agora  após fazer a leitura das sugestões, pede: 
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- Qual desses comportamentos VOCÊ acha importante acontecer para que 
você se sinta seguro e feliz na sala de aula? 
- Conte por que é importante fazermos para tratarmos todos e todas dessa 
maneira?
  RODADA DE CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO: O que vocês acharam do Círculo 
de hoje? 
CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você 
encontrará exemplos de encerramentos, ou crie o seu próprio. 
OU
Dar um TCHAU criativo, com gestos e todos repetem. 
OU só salva de palmas, caso não dê tempo. Agradeça a participação de 
cada um e  uma no Círculo! 
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