
Olá! Espera-se que as escolas sirvam a todas as crianças e jovens, porém 
muitos desafios interferem na aprendizagem. Alguns jovens precisam de 
apoio para que consigam vir à escola regularmente, por exemplo. 
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CÍRCULOS DE APOIO INTENSIVO 

O processo circular propicia uma maneira efetiva de criar uma estrutura 
de apoio intensivo. Reunindo um grupo de pessoas que podem dar 
apoio a esse jovem, o Círculo distribui a responsabilidade de maneira 
que nenhuma pessoa fique sobrecarregada. 

O uso do Círculo para apoio intensivo normalmente envolverá encontros 
durante um período de tempo. Eles podem ser usados para trabalhar 
com alunos que faltam muito às aulas, com alunas grávidas, alunos 
com problemas de saúde mental, sem-teto, que foram presos 
recentemente ou que estejam enfrentando outros desafios.

•   Explorar os pontos fortes dentro da comunidade e da família do aluno;

•   Montar um plano;

•  Averiguar o progresso;

•   E celebrar.

Nesse sentido, o uso do Círculo para apoio intensivo começa com 
entrevistas com o aluno e pessoas-chave em sua vida, a fim de 
entender os desafios que ele enfrenta. Com base nessas informações o 
facilitador recruta os participantes entre os que fazem parte da casa, 
da comunidade e da vida escolar do aluno.

Os participantes do Círculo de apoio não precisam ser cidadãos 
modelo. Eles precisam apenas se importar com o aluno e se 
comprometer a apoiar os seus resultados positivos.

No processo do Círculo de apoio, 
o primeiro trabalho é construir
relacionamentos, confiança
e desenvolver uma visão 
de sucesso.

Esses Círculos iniciais também 
identificam os pontos fortes 
do aluno e dos membros do
Círculo, criando um mapa
dos apoios sociais.

ESTE MÓDULO OFERECE MODELOS DE CÍRCULOS PARA:

Estes Círculos estão enraizados no comprometimento positivo com o 

jovem para ajudá-lo a descobrir seus dons e seus talentos.

Os Círculos de Apoio Intensivo, 10.1 a 10.5, foram planejados para 
serem usados em sequência, na ordem em que estão, durante um 
período de tempo. 

O Círculo de Apoio Intensivo 10.4 - Check-In, pode ser repetido muitas 
vezes enquanto o processo circular implementa o plano de mudanças. 
O Círculo de Apoio não termina enquanto não pudermos celebrar!

Os Círculos 10.6 e 10.7 podem ser usados com um grupo de alunos 
para ajudá-los a identificar a como fortalecer seus próprios sistemas de 
apoio. Estes Círculos não estão focados em um único indivíduo e não 

fazem parte dessa sequência.
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