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Programa 
Famílias Fortes

Índice
Boas vindas  ........................................................ 4

Revisão do que está dando certo em casa ......... 5

Soluções para os problemas diários ................... 5

Estresse dos responsáveis .................................. 7

Evitando brigas ................................................... 9

Em vez de brigar ................................................. 9

Práti ca em casa ................................................. 12

Preparação para o encontro das famílias ......... 12

Conclusão ......................................................... 12

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada parti cipante);
• lista de presença dos responsáveis;
• cartolinas (2) e pincel atômico;
• cartaz “Ferramentas e habilidades para 
cuidar dos fi lhos e fi lhas” (1) (kit);
• cronômetro;
• televisão ou data-show;
• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD/ entrada USB;
• caixa de som;
• DVD 3 (Acompanhamento 1 – Encontro 
Responsáveis) (kit);
• folha A4 dividida em 4 partes (1 por 
responsável);
• recipiente para cartões;
• Caderno de Ati vidade dos Responsáveis;
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(1) (Encontro 1 – Responsáveis) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 1 – 

Responsáveis
LIDAR COM O ESTRESSE

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• usar ferramentas para encontrar soluções aos 
problemas;
• identi fi car estresses e formas de lidar;
• encontrar formas de evitar brigar com os fi lhos.

Nota ao facilitador
Nas ati vidades que ti verem uso da cartolina, o 
facilitador pode uti lizar: papel pardo, quadro 
branco ou qualquer material similar. Poderá 
ainda optar por fazer a ati vidade de modo 
oral, sem uti lizar nenhum destes materiais, 
ou tomando notas em um papel, caso seja 
necessário lembrar depois.
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Quando os pais/responsáveis 
chegarem
..........................1 minuto

1. Receba a todos com respeito e demonstre que 
a presença de cada um é percebida;

2. peça para cada responsável colocar o seu 
crachá;

3. organize o preenchimento da lista de presença.

Boas-vindas
O Facilitador diz algo do ti po:
“Bem vindos ao Programa Famílias Fortes!
Estamos muito felizes por estarem aqui 
novamente!”
Seguiremos o mesmo modelo dos Encontros 
Regulares: os jovens reúnem-se no grupo dos 
jovens, com duração de uma hora enquanto nós 
estamos aqui, no grupo dos responsáveis. Depois 
eles irão se juntar a nós para o encontro da família. 
Iremos nos diverti r juntos e rever conceitos 
aprendidos, ver o que está funcionando bem 
e o que não está, e conti nuar com informações 
para que possam descobrir muitas formas 
de ajudar seus fi lhos a se prepararem para a 
adolescência sem se meter em problemas. E 
auxiliar no fortalecimento dos vínculos familiares. 
É muito importante parti cipar dos 4 encontros de 
acompanhamento, eles os auxiliarão a conti nuar 
com as ferramentas/habilidades que aprenderam. 
É importante que vocês não faltem.
Mas, se precisarem faltar, avisem o facilitador e 
não se esqueçam de voltar no próximo encontro.”

Opcional: Se você esti ver usando benefí cios 
como presentes e sorteios, mencione que usarão 
estes benefí cios por chegarem “na hora” nos 
encontros, por aplicarem o que aprenderam em 
casa e pela frequência.
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Revisão do que está 
dando certo em casa
..........................5 minutos

1. Dê boas vindas ao grupo. Diga aos parti cipantes 
que terão cerca de 30 minutos para discuti r como 
estão indo as coisas em casa e oferecer sugestões;

2. fi xe o cartaz “Ferramentas e Habilidades 
para cuidar dos fi lhos e fi lhas” (Encontro 6 – 
Responsáveis) (kit) e peça aos responsáveis para 
descreverem uma coisa que eles conti nuam 
fazendo em casa desde os primeiros encontros.

Soluções para os 
problemas diários
Ati vidade 1.1.............25 minutos

Cartolina

1. Faça uma lista numerada de problemas do 
coti diano e anote na cartolina. A lista pode incluir 
os itens a seguir listados:

1. lição de casa;
2. tarefas domésti cas;
3. responder com desaforo;
4. chegar em casa tarde;
5. brigas com irmãos;
6. não fazer as tarefas domésti cas;
7. não se arrumar para a escola a tempo;
8. não ir dormir na hora.

2. entregue um pedaço de papel para cada 
pessoa e peça para cada uma escolher um 
problema da lista que está tendo com o fi lho. Peça 
para escrever o número no papel sem colocar o 
nome. Coloque os papeis na caixa. Diga-lhes que 
ninguém vai saber o que eles escolheram;

3. peça a um parti cipante para ti rar uma questão 
por vez e peça ao grupo para discuti r opções 
para lidar com o problema. Mantenha o grupo 
focado nas ferramentas aprendidas. Use o cartaz 
“Ferramentas e Habilidades para cuidar dos fi lhos 
e fi lhas” (Encontro 6 – Responsáveis) (kit);

4. para cada sugestão dada, o facilitador pergunta 
ao grupo o que o jovem pode estar aprendendo 
se o responsável usou essa ferramenta;
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5. o facilitador pode usar um cronômetro para 
limitar o tempo de debate de 3 a 5 minutos por 
pergunta. Se passar de 25 minutos, diga ao grupo 
que a solução do problema será conti nuada no 
Encontro de Acompanhamento 2 – Responsáveis.

Fim da ati vidade

Inicie o DVD

Fala do DVD
.............3 1 / 2 minutos

• Estresse dos responsáveis

Narrador1
Quando os pais ou responsáveis mostram amor e limites, 
isso ajuda os jovens a fi carem longe de problemas e virarem 
adultos responsáveis e cuidadosos. Quando os fi lhos sabem 
que você os ama e que você vai seguir as regras, eles fi cam 
muito mais propensos a dar o melhor de si e a vencer na vida.

Narrador2
Mas, para a maioria de nós, é realmente difí cil ser amoroso 
e fi rme ao mesmo tempo. Alguns pais ou responsáveis 
veem facilmente as coisas a parti r do ponto de vista dos 
fi lhos, mas eles têm difi culdade em dizer “não e não”.

Narrador1
E outros são bons em dizer não, mas têm difi culdade em 
dizer aos fi lhos que seus pensamentos e ideias também são 
importantes, ou em dizer que os amam.

Narrador2
Mas onde quer que você esteja, ser pai é difí cil! Criar os 
fi lhos é a tarefa mais importante do mundo, e a maioria das 
pessoas não consegue muita ajuda. Os pais ou responsáveis 
têm muito mais a fazer nestes dias do que apenas cuidar 
dos fi lhos. Existem pressões no trabalho ou preocupações 
por não ter trabalho, por exemplo, ou em perder o que 
você tem. Para algumas pessoas que têm emprego seguro, 
há estresse, pois nunca há tempo sufi ciente para fazer o 
trabalho.

Narrador1
E há preocupações pessoais também–como o casamento, 
os problemas dos pais ou responsáveis solteiros ou em 
serem pais de família. E aí existem todas as coisas do dia 
a dia que os pais ou responsáveis têm de fazer, como 
compras, cozinhar, limpar ou levar os fi lhos a lugares. E 
muitos pais ou responsáveis têm responsabilidades, além 
do trabalho e da casa, como ajudar os pais ou responsáveis 
já idosos e outros parentes, vizinhos, ou o trabalho com a 
comunidade.

Narrador 2
Não é de admirar que os pais ou responsáveis fi quem 
estressados!

Lia
– Eu estou sob tanta pressão no trabalho no momento que 
quando chego em casa à noite acabo descontando nas 
crianças. Estou tão estressada à noite que a menor coisa 
me deixa louca! Eu realmente perdi a cabeça ontem à noite.

Júlia
– Mas não é isso que é ser pai? Você tem que fi car totalmente 
calmo e controlado, independentemente do que esteja 
acontecendo. É muito difí cil. Você lembra ano passado 
quando o Zeca perdeu o emprego? Ele gritava comigo 
constantemente, eu não dormia, as crianças estavam 
piores. Foi quando nossa família começou a desmoronar.
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Estresse dos responsáveis

Ati vidade 1.2.............9 minutos

1. Divida os responsáveis em pequenos grupos e 
peça que digam fontes comuns de estresse com 
as quais têm de lidar;

Cartolina

2. após 3 minutos, anote as respostas na 
cartolina;

3. peça ao grupo para discuti r maneiras de lidar 
com o estresse e anote as respostas na cartolina.

Certi fi que-se de que esses itens sejam 
mencionados:
• exercitar-se;
• desabafar;
• manter o bom humor;
• respirar fundo;
• ter um lazer (fazer uma ati vidade que gosta);
• meditação;
• diversão;
• ouvir música;
• ver/ler jornal;
• ler livros, revistas.

Fim da ati vidade

Lia
– Bem, isso é o que está acontecendo com a minha irmã no 
momento. Ela tá passando por um divórcio e uma hora ela 
chora e depois fi ca com raiva. Agora as crianças começaram 
a reagir. Não sei como se pode ser bons pais quando o seu 
mundo está desmoronando.

Júlia
– E mesmo quando não há uma crise, as coisas do dia a 
dia te desgastam. Outro dia, por exemplo, eram 11 horas 
quando consegui me sentar. Depois de lavar a louça, limpar 
a cozinha e pagar algumas contas. No dia seguinte eu estava 
absolutamente esgotada!

Lia
– Não estou surpresa!

Narrador
Talvez por isso seja tão difí cil ser pai. Não são só fi lhos que
você tem que enfrentar. É tudo.

O que estressa os pais?
 

Como os pais podem lidar 
com o estresse?

9 min.
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Fala do DVD 
............. 3 1 / 2 minutos

• Mudando as percepções
• Mas… 

Pedro
– Sabe, quase perdi a cabeça com a Maria no fi m de semana. 
Ela parece saber exatamente quando eu estou estressada e 
aí ela... hum… sabe, né? Mas acho que está fi cando cada vez 
mais difí cil lidar com ela.
Kleber
– Entendo. O José não é muito ruim. Se ele achar que estou 
pra explodir, ele para, mas o Roberto, se ele achar que estou 
estressado, ele coloca mais pressão sobre mim.
Pedro
– Como você mantém a calma? Porque eu não quero bater 
nela, mas ela provoca.
Kleber
– Bem, depende. Às vezes, eu conto até 10, ou 100, ou 
saio da sala. Ou digo: “Agora não, pra mim já chega!”. Nem 
sempre funciona. Às vezes o Roberto me segue e incomoda 
até conseguir o que quer.
Pedro
– Então, o que você fez?
Kleber
– Bem, eu só saía de casa. Eu já me tranquei no banheiro, em 
qualquer lugar onde ele não me achasse. Ou eu lembro que 
se ele conti nuar ele vai perder um privilégio.
Pedro
– Sabe, é muito difí cil ser pai, não é, às vezes? Lamento por 
nossos pais ou responsáveis e os problemas que demos a 
eles, mas acho que é mais difí cil hoje. Estas crianças ligam 
a televisão e têm novas ideias sobre como falar palavrões, 
como se meter em apuros, entende?
Kleber
– Ajuda lembrar que um dia eles vão crescer, como nós. 
Principalmente se você impuser limites. Eu acho que ajuda 
pensar que é natural que seja difí cil nessa idade.
Pedro
– E para não perder a paciência? Esse é o desafi o – manter 
a calma.
Narrador 1
Quando você está sob muito estresse, torna-se mais difí cil 
manter a calma com os fi lhos, especialmente quando eles 
fi cam discuti ndo ou sendo sarcásti cos. Às vezes parece a 
gota d’água quando as crianças começam a incomodar.
Narrador 2
Pode ajudar se aprendermos maneiras de evitar discuti r com 
os fi lhos. Porque discuti r nunca ajuda. Enfraquece os limites 
que você está usando e acaba com o amor que você está 
construindo. Se há uma coisa que os pais ou responsáveis 
precisam saber é NUNCA brigar. Você não pode ser o pai 
forte que precisa entrar em discussões ridículas com eles!
Narrador 1
– Mas, para muitos pais ou responsáveis, evitar discussões 
é a coisa mais difí cil de aprender. Quando você tem muito 
estresse em sua vida, é muito difí cil manter a calma e o 
controle. Procure formas como os pais ou responsáveis usam 
nas cenas seguintes para evitar entrarem discussões.
Maria
– Não é justo! Todos os outros vão. Você não quer que eu 
me divirta.
Carol
– Mas você não pode sair se ti ver escola de manhã, é a regra.
Maria
– Mas, deixa-me ir para a igreja. Não vejo diferença. Eu 
tenho que ir.
Carol
– Não importa se você quer ir, a resposta ainda é “não”.
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Como os pais 
evitaram brigar?

1 1 / 2 min.

Evitando brigas
Ati vidade 1.3.............1 1 / 2 minutos

1. Faça a pergunta da tela;
Certi fi que-se de que esses itens ram mencionados:
• Dizendo: “No entanto” e “Mas”;
• reafi rmando a regra;
• dizendo “A resposta é não!”;
• concordando em ajudar o fi lho a resolver o 
problema quando o fi lho esti ver calmo;
• saindo.

Fim da ati vidade

Em vez de brigar
Ati vidade 1.4.............6 minutos

1. Peça para abrirem o caderno de ati vidades e 
leia os itens de “Em Vez de Brigar”;

2. leia os cenários (situações) abaixo e peça aos 
responsáveis para responderem de uma forma 
que evite brigas.O facilitador pode pedir para 1 
responsável responder, ou fazer com o grupo 
todo;

3. incenti ve os outros a ajudarem a responder.

Kleber
– Desculpe, José, não temos dinheiro para o skate no 
momento.
José
– Sim, mas eu quero. O Dan tem um e o John também. 
Porque não posso ter um.
Kleber
– Eu não vou discuti r com você sobre isso. Eu disse “não” e 
é assim que vai ser.
José
– Sim, mas você disse que iria me ajudar a comprar tudo 
que eu ganhar com meu próprio dinheiro.
Kleber
– Olha, José, isso não vai dar em nada. Quando você ti ver 
se acalmado podemos discuti r maneiras como você pode 
ganhar dinheiro. Mas agora não (o pai sai).

Em vez de brigar: 
“No entanto ... “ 
“Mas... “. 
Sair 
Dizer, “a regra é ... “. 
Dizer, “Não vou discuti r.” .

6 min.
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Situação 1
Elisa, de 11 anos, quer começar a namorar. Ela diz: 
“Mas, mamãe, todas as minhas amigas namoram. 
Sou quase adolescente”.

Possíveis respostas:
• “A regra é: não namorar até os 14”;
• “Independentemente do que os outros façam, 
você é muito jovem para namorar”;
• “Já falamos sobre isso e não vou discuti r com 
você”.

Situação 2
Tiago quer que um amigo durma em casa, mas 
você não. Ele diz: “Ah, vai, mãe. Vamos nos 
comportar. Por favor, mãe. Eu prometi  pra ele”.

Possíveis respostas:
• “Desculpe, Tiago. A resposta é ‘não’”;
• “A regra é: nada de amigos dormindo se eu 
não deixar”;
• “Não vou discuti r com você”.

Situação 3
Diego não lavou a louça, mas quer ver televisão. 
Ele diz “Mas é minha noite favorita para ver TV. 
Depois eu lavo. Prometo”.

Possíveis respostas:
• “Mas, a regra é: TV depois da louça”;
• “Independentemente do programa, a louça 
primeiro”;
• “Não vou discuti r com você, e lave a louça”.
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Situação 4
A fi lha está na casa de uma amiga e liga pedindo 
para fi car até mais tarde. Ela já passou meia 
hora do horário. Ela diz: “Deixa disso, pai. Só um 
pouquinho. Estamos no meio do jogo e não dá 
para parar agora.”

Possíveis respostas:
• “Mas já passou do seu horário”;
• “A regra é: estar em casa às 8h30”;
• A resposta é “não”.

Situação 5
Seu fi lho quer as chuteiras mais caras da loja. Ele 
diz: “Mas, pai. Todo mundo tem essa. Não são tão 
caras e as outras não prestam. Eu quero.”

Possíveis respostas:
• “Mas não vou comprar”;
• “Independente de você querer, não dá”;
• “A resposta é não”.

Situação 6
É sábado e sua fi lha quer sair com as amigas, mas 
não limpou o quarto. Ela diz:
“Por favor, mãe. Só essa vez. Eu prometi  para elas.
Eu limpo o quarto quando chegar.”

Possíveis respostas:
• “Mas a regra é não sair antes de limpar o 
quarto.”
• “A resposta é não”.

Pergunta opcional:
• Em que situação seu fi lho discute com você?

Fim da ati vidade
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Práti ca em casa
..........................1 minuto

1. Perceba pelo menos uma vez durante a 
semana quando você teria discuti do com seu 
fi lho;

2. use uma das sugestões de que falamos.

Preparação para o 
encontro das famílias
..........................1 minuto

1. Diga aos responsáveis que vai fazer um jogo 
de adivinhação com os jovens sobre as formas de 
aliviar o estresse;

2. Eles também vão jogar um jogo sobre diferen-
tes pontos de vista sobre o que é estressante para 
os pais e jovens.

Conclusão
..........................30 segundos

1. Digam o “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
em grupo.

Práti ca em casa

1 min.

Preparação para o 
encontro das famílias 

1 min.
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Programa  
Famílias Fortes

Índice
Conhecendo ..................................................... 14

Rodada de elogios e regras............................... 15

Habilidades de amizade.................................... 15

Aprendendo um sobre o outro ......................... 16

Atitudes Legais e Atitudes Ruins ....................... 17

Rede de amizade .............................................. 18

Jogo do nó ........................................................ 19

Prática em casa e preparação para o encontro 
das famílias ....................................................... 19

Conclusão ......................................................... 19

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada participante);
• lista de presença dos jovens;
• Cartões “Se...” (12) (kit);
• 4 cartolinas;
• pincéis atômicos (azul, preto e vermelho);
• bola grande de barbante ou lã;
• dois ovos de plástico (ou outro recipiente 
pequeno com tampa ou 2 envelopes);
• cartões “Atitudes Legais/Atitudes Ruins” (2) (kit);
• 4 crachás: 2 para “Atitudes Legais” e 2 
para “Atitudes Ruins” com fio/barbante para 
pendurar no pescoço dos jovens; (feito pelos 
facilitadores);
• cartaz “Lema dos Jovens” (1) (Encontro 1 – 
Jovens ) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 1 – Jovens 

LIDAR COM CONFLITOS

Objetivos
Os jovens irão:
• aprender a conhecer novas pessoas;
• identificar o comportamento de bons e maus 
amigos;
• compreender o valor de um bom amigo.

Nota ao facilitador
Nas atividades que tiverem uso da cartolina, o 
facilitador pode utilizar: papel pardo, quadro 
branco ou qualquer material similar. Poderá 
ainda optar por fazer a atividade de modo 
oral, sem utilizar nenhum destes materiais, 
ou tomando notas em um papel, caso seja 
necessário lembrar depois.
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Quando os jovens chegarem

..........................2 minutos

O Facilitador dá as boas vindas e fala algo como:
“Você e sua família completaram o Programa 
Famílias Fortes.
E agora irão participar dos encontros de 
acompanhamento!
Esta é a próxima etapa do Programa.
Vamos revisar e praticar o que foi aprendido nos 
7 encontros!
Serão 4 encontros, e sua presença é muito 
importante!”

• Receba a todos com respeito e demonstre que 
a presença de cada um é percebida.
• Peça para cada pessoa colocar o seu crachá.
• Organize o preenchimento da lista de presença.

Conhecendo

..........................10 minutos

1. Peça aos jovens para tirarem um cartão “Se…” e 
encontrarem o símbolo igual ao do cartão (*, •, etc.);

2. peça para uma pessoa de cada dupla descobrir 
o nome do parceiro e entrevistá-lo, fazendo a 
pergunta do cartão que tirou. Após dois minutos, 
faça-os trocar com outra pessoa fazendo a pergunta;

3. peça a cada pessoa do grupo para apresentar 
seu parceiro, ler a pergunta que foi feita e dizer 
como seu parceiro respondeu.
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Rodada de elogios e regras

..........................4 minutos

1. Peça ao grupo para sentar em círculo no chão 
ou em cadeiras;

2. comece com uma rodada de elogios. Cada 
pessoa elogia a pessoa ao seu lado. Pode ser 
a roupa, a cor dos olhos, as habilidades, etc. 
Se o parceiro não elogiar a pessoa em 15 a 20 
segundos, um facilitador deve elogiá-la;

3. faça os jovens dizerem as regras para o grupo 
e anote na cartolina. Se eles tiverem dificuldade, 
dê exemplos e vá escrevendo. Mostre a lista.

Regras:
• respeitar a fala do colega;
• não xingar/bater;
• não usar celular e fone de ouvido;
• sigilo (o que falaram no grupo ficar ali).
Obs.: a atividade do elogio é dinâmica e rápida.
Não ultrapasse o tempo (3 minutos).

Habilidades de amizade
Atividade 1.1.............3 minutos

1. Diga ao grupo que na dinâmica e na atividade 
“Se Conhecendo” todos os membros fizeram 
cinco coisas que podem ajudar cada um a 
conhecer outras pessoas e fazer novos amigos. 
Consulte a lista a seguir e faça o grupo tentar 
dizer as seguintes coisas:

• ouvir;
• fazer perguntas;
• elogiar;
• falar em público;
• trocar ideias.

Cartolina

2. sempre que uma pessoa disser estas cinco 
coisas, anote na cartolina. Se disserem outras 
coisas, pode anotar, mas continue até que as cinco 
coisas listadas acima estejam no gráfico. Você 
pode dar sugestões se elas tiverem dificuldades.

Fim da atividade



16

Aprendendo um sobre o outro

Atividade 1.2.............10minutos

1. Diga ao grupo que eles irão se dividir na 
sala de acordo com suas preferências. Você dirá 
categorias como, por exemplo, “todos os que 
gostam mais de pizza que de sorvete, naquele 
lado da sala. Quem gosta mais de sorvete que de 
pizza fica ali”. Repita o procedimento para cada 
categoria que for falada.

2. use as categorias a seguir. OBS. 1: Algumas 
categorias têm perguntas para os jovens fazerem 
uns para os outros (veja na lista abaixo). Mantenha 
o jogo movendo-se rapidamente. OBS. 2: Não é 
preciso utilizar todas as categorias, o facilitador 
maneja a quantidade de categorias com o tempo 
da atividade (10 minutos), lembrar que há duas 
perguntas a serem feitas ao final da atividade.

Categorias:
• gosta mais de história do que de ciências;
• cor preferida (facilitador: dê duas opções de 
cores ex: azul e amarela);
• gosta mais de forró que sertanejo;
• tem cabelo comprido ou curto;
• prefere comédia à aventura;
• preferiria desenhar que trabalhar com 
computador;
• prefere estar no meio de uma multidão que 
em um pequeno grupo;
• gosta mais de pizza que de sorvete (peça às 
duplas de cada grupo para pensarem em uma 
pergunta sobre pizza ou sorvete para fazerem à 
outra pessoa para iniciar uma conversa);
• prefere sair a ficar em casa;
• filho mais velho, caçula, do meio (peça à dupla 
de cada grupo para pensar em uma pergunta a 
outra pessoa sobre esta categoria);
• peça às duplas que se virem para a outra 
pessoa do grupo e dividam o que descobriram 
(por exemplo: “Acabei de descobrir que o José 
gosta de pizza de pepperoni.”).

3. responda as seguintes perguntas com o grupo:

• o que descobriram em comum?
• que diferenças descobriram?

Fim da atividade
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Atitudes Legais e Atitudes Ruins
Atividade 1.3.............25 minutos

Cartolina

Obs.: os facilitadores fazem dois crachás, em um
escrever: Atitudes Legais e no outro, escrever:
Atitudes Ruins (prender com barbante, para que 
fique no pescoço do jovem durante a encenação 
– explicado no item 5 desta atividade).

1. Peça ao grupo para discutir, Atitudes Legais, 
quando uma pessoa é uma boa amiga e Atitudes 
Ruins, quando a pessoa é uma má amiga. Anote 
em 2 cartolinas: em uma Atitudes Legais e na 
outra Atitudes Ruins.

Certifique-se de que esses itens sejam 
mencionados: 

Atitudes Legais:
• guarda segredos;
• mantém promessas;
• escuta você;
• ajuda você;
• inclui você no grupo;
• fica feliz quando você se dá bem;
• gosta de estar com você;
• pensa em seus sentimentos;
• se preocupa com o que acontece com você;
• é legal com você;
• é generoso.

Atitudes Ruins:
• conta seus segredos;
• quebra promessas;
• não ouve seu ponto de vista;
• fala pelas suas costas;
• deixa você fora;
• fica com inveja quando você se dá bem;
• reclama dos outros;
• não pensa em seus sentimentos;
• quer meter você em confusão;
• faz pouco de você;
• é mesquinho.

Obs.: o ovo pode ser um pote com tampa, uma 
caixa ou envelope

1. divida a turma em duas equipes (equipe 1 e 
equipe 2) e diga que cada equipe terá de esconder 
o “ovo” para a outra encontrar. Peça para a equipe 
1 ir para o corredor;
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2. peça a equipe 2 para esconder o “ovo” com 
o cartão “Cenário Atitudes Legais e Atitudes 
Ruins” (kit), escondido com 1 dos “cartões cenário 
Atitudes Legais/Atitudes Ruins”(kit) no ovo, caixa 
ou envelope) em um lugar que não bagunce a sala;
3. traga a equipe 1 de volta para encontrar o 
“ovo” e, depois, peça para a equipe 2 ir para o 
corredor enquanto o outro “ovo” é escondido 
(com o outro cartão cenário Atitudes Legais/
Atitudes Ruins (kit));
4. após a equipe 2 voltar a sala e encontrar 
o “ovo”, as duas equipes se reúnem com o 
facilitador (1 facilitador para cada equipe). Um 
dos jovens lê as situações dos cartões. O grupo, 
com a ajuda do facilitador, escolhe qual situação 
encenar, e pensa em uma forma de fazer o papel 
de quem tem “Atitudes Ruins” para lidar com a 
situação do cartão. O facilitador instrui a equipe 
a escolher alguns comportamentos de “Atitudes 
Ruins” da cartolina para retratar na encenação. 
Em seguida, cada equipe ensaia a cena, com a 
pessoa que faz o papel “Atitudes Ruins” usando o 
crachá “Atitudes Ruins” no pescoço;
5. depois de cinco minutos de ensaio, as 
equipes se revezam em cena para adivinharem 
que comportamentos o “Atitudes Ruins” está 
mostrando;
6. debata com o grupo como as pessoas em cena 
podem se sentir no cenário do “Atitudes Ruins”;
7. as duas equipes repetem os passos 5 e 6 
pensando e encenando o comportamento do 
“Atitudes Legais”;
8. debata com o grupo como as pessoas em cena 
podem se sentir no cenário do “Atitudes Legais”;
9. Se der tempo: Faça cada equipe encenar outra 
situação.

Fim da atividade

Rede de amizade
Atividade 1.4.............5 minutos

1. Oriente o grupo a formar um círculo e dê a 
uma pessoa uma bola grande de fios ou lã. Peça 
à pessoa que jogue a bola para alguém do outro 
lado do círculo segurando um fio. A pessoa que 
pegar a bola deve mencionar um comportamento 
de um bom amigo (atitude legal) e segurar um fio 
também e jogar a bola para outra pessoa;
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2. o jogo continua até que o grupo esteja 
conectado por uma rede de fios;

3. explique ao grupo que quando as pessoas são 
boas amigas, isso cria uma boa rede de amizade.

Fim da atividade

Jogo do nó (opcional)
...............................5 minutos

1. Grupos de 5 a 6, e, círculo, de mãos dadas 
com os outros membros do grupo;
2. não pegue duas mãos da mesma pessoa. Não 
segure nenhuma das mãos da pessoa ao lado;
3. depois que todos do círculo derem as mãos, os 
jogadores tentam desembaraçar o nó passando 
por baixo, escalando, girando e fazendo o que 
puderem para desatar o nó;
4. não largem as mãos. O nó é considerado 
desfeito quando os jogadores voltarem ao círculo 
como estava no início.

Fim da atividade

Prática em casa e preparação 
para o encontro das famílias

..........................1 minuto

1. Desafie os jovens a, durante a semana, 
aproximarem-se de alguém que eles não 
conhecem bem na escola e começarem a 
conversar;

2. diga aos jovens que no encontro da família vão 
falar sobre os responsáveis e jovens entenderem 
o ponto de vista um do outro sobre estresse e 
falar de experiências com amizades.

Conclusão
.......................... 30 segundos

1. Mostre o cartaz do “Lema dos Jovens”;

Nota: veja se o grupo sabe o lema sem ver o cartaz.

2. pratiquem o “Lema dos Jovens” em grupo.
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Programa 
Famílias Fortes 

Índice
Estresse… Jogo de Adivinhar ............................ 21

Termômetros do estresse ................................. 21

Bingo Aliviador de Estresse .............................. 23

Amizade ............................................................ 24

Fechando o círculo ........................................... 25

Materiais necessários:
• fi ta crepe (2 rolos);
• Caderno de ati vidades Responsáveis;
• Caderno de ati vidades Jovens;
• lápis (1 por pessoa);
• sacolas de plásti co pequenas (1 por 
família), contendo o seguinte: chocolate, 
borracha, saquinho de chá, liga, emplastro, 
bolsa plásti ca, lápis, papel de embrulho ou 
fi ta, folha (galho ou pedra), 10 centavos, 
pedaço de papelão;
• objetos pequenos, como apagador de 
quadro negro (2);
• lençol;
• Cartaz “Lema dos Jovens” (1) (Encontro 1 – 
Jovens) (kit);
• Cartaz “Lema das Mães, Pais e 
Responsáveis” (1) (Encontro 1 – Responsáveis) 
(kit);
• Cartaz “Lema das Famílias” (1) (Encontro 1 
– Famílias) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 1 – Famílias 

LIDANDO COM O 
ESTRESSE JUNTOS

Objeti vos:
As famílias irão:
• identi fi car formas de lidar com o estresse;
• ganhar empati a pelo estresse um do outro;
• entender as visões de amizade de cada um.

N ota ao facilitador
Neste momento, todos os facilitadores 
trabalham juntos. É importante que os 
facilitadores que não estejam conduzindo a 
ati vidade fi quem de suporte ao facilitador 
condutor e estejam atentos para auxiliar as 
famílias durante todo o encontro.
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Estresse… Jogo de Adivinhar

Ati vidade 1.1..........10 minutos

1. Os parti cipantes sentam em grupos familiares;

2. diga às famílias que elas adivinharão que coisas 
na sacola plásti ca representam os aliviadores de 
estresse da planilha que está no Caderno dos 
Responsáveis;

3. passe sacolas de papel com os itens abaixo (um 
por família) e peça para abrirem o Caderno dos 
Responsáveis e verem o item “Ache Seu Aliviador de 
Estresse”. Peça-lhes para anotarem suas respostas. 
A primeira família com as respostas corretas vence. 
Ajude as famílias, se necessário;

4. após 3 ou 4 minutos, pare, leia as respostas e 
veja qual família acertou mais.

Respostas:
• chocolate: dê tempo ao amor;
• borracha: você pode recomeçar todos os dias;
• saco de chá: não deixe os problemas 
aumentarem;
• liga: exercitar;
• emplastro: cuide das mágoas;
• bolsa plásti ca: pense no lado bom;
• lápis: escreva seus pensamentos em um diário;
• papel de embrulho ou fi ta: a vida é um 
presente;
• folha, galho ou pedra: em contato com a 
natureza;
• 10 centavos: comparti lhe seus pensamentos;
• pedaço de papelão: tenha humor.

Termômetros do Estresse
Ati vidade 1.2..........15 minutos

1. Divida o grupo em duplas, um responsável 
junto com um jovem;

2. diga ao grupo que as duplas de responsáveis 
e jovens verão se uma pessoa adivinha quão 
estressante um acontecimento é para a outra. O 
jogo será jogado com uma dupla por vez;

3. o responsável e o jovem colocarão um objeto 
(como um apagador de quadro negro) na parte 
do termômetro que representa quão estressante 
eles acham que a situação é;
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4. os facilitadores demonstram a ati vidade 
com um facilitador sendo o jovem e o outro o 
responsável. O terceiro facilitador lê uma situação 
(abaixo);

Demonstração:
o responsável põe um objeto no termômetro do 
responsável para representar quão estressante 
a situação é para ele. O jovem põe o objeto no 
termômetro do jovem para representar o quanto 
ele acha que a situação estressa o responsável. 
Compare os termômetros. Quanto maior a 
temperatura, maior o estresse;

5. após a demonstração, os dois facilitadores 
esti cam o lençol entre os dois termômetros para 
que um jogador não veja o outro;

6. o terceiro facilitador lê um moti vo de estresse 
do responsável da lista a seguir:

Moti vo de estresse para o responsável:
• atrasar-se para o trabalho;
• ter que faltar a uma apresentação do fi lho na 
escola;
• preocupar-se com a saúde dos avós;
• não ter dinheiro para as necessidades básicas;
• o chefe estar em cima de você no trabalho;
• preocupar-se em perder o emprego;
• estar com muito para fazer no trabalho;
• ter os fi lhos brigando em casa;
• ouvir o seu fi lho gritar com você;
• não ter tempo para cuidar da casa.

7. com o lençol levantado, o responsável põe 
o objeto em seu termômetro para mostrar 
quão estressante seria para ele e o jovem põe 
o objeto no outro termômetro para mostrar 
quão estressante ele acha que seria para o pai/
responsável;

8. os facilitadores abaixam o lençol para que 
todos vejam onde o responsável e o jovem 
colocaram o objeto. Depois, cada um explica 
porque colocou o objeto naquele local para 
representar quão estressante a situação seria 
(deixe o grupo dar ideias);

9. repita os passos 5 a 8 lendo uma situação 
potencialmente estressante para um jovem 
(listado abaixo), com o responsável adivinhando 
quão estressante a situação seria para o jovem.

Moti vos de estresse para os jovens:
• indo mal na escola ;
• o melhor amigo se mudar;
• atrasar-se para a aula;
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• receber casti go de 2 dias;
• não poder usar o telefone;
• ter muita lição de casa;
• não ter sapato de marca;
• não poder ver TV à noite;
• fi car no banco no ti me;
• ter que apresentar um trabalho na escola;
• esquecer a lição de casa.

10. repita o processo com outras duplas de pais 
ou responsáveis e jovens se o tempo der;

11. faça as seguintes perguntas ao grupo:

• o que você aprendeu sobre o estresse dos 
responsáveis?
• o que você aprendeu sobre o estresse dos 
jovens?
• o que você aprendeu sobre os responsáveis e 
jovens se entenderem?

Fim da ati vidade

Bingo Aliviador de Estresse

Ati vidade 1.3..........15 minutos

1. Peça para verem o “Bingo Aliviador de 
Estresse” que está no Caderno de ati vidades 
dos Responsáveis e dê-lhes lápis. Diga aos 
parti cipantes que essas são coisas que as pessoas 
fazem para aliviar o estresse;

2. diga ao grupo que eles andarão pela sala 
perguntando uns aos outros o que eles fazem 
para aliviar o estresse. Por exemplo, uma jovem 
pergunta a uma responsável qual estratégia 
ela usa aliviar o estresse e ela responde “Ouvir 
música”. Então, a jovem escreve o nome da 
responsável no quadrado “Ouvir música”. Cada 
pessoa pode colocar o nome em duas estratégias;

3. quando uma pessoa ti ver nomes na linha, 
verti cal, horizontal, ou diagonal, ela ganha o 
bingo;

4. o jogo pode conti nuar, se der tempo, até que 
mais jogadores ganhem o bingo;

5. peça aos responsáveis e jovens para sentarem 
juntos em grupos familiares para descobrirem 
quais aliviadores de estresse do bingo eles têm 
em comum;

Ouvir 
música
lenta

Ficar só Brincar com
animal Meditar

Conversar 
com

amigos

Tomar um
banho Orar

Ouvir 
música

alta

Dar uma 
volta Ver TV Respirar 

fundo Ter um lazer

Escrever um
diário Ler Exercitar-se Falar no

telefone



24

6. faça a seguinte pergunta ao grupo:

• o que você aprendeu sobre os responsáveis e 
jovens neste jogo de bingo?

Fim da ati vidade

Amizade 
Ati vidade 1.4..........10 minutos

1. Divida o grupo em grupos familiares;

2. peça para os jovens abrirem o caderno deles 
onde tem os “Jovens Entrevistam os Responsáveis 
sobre Amizade” e peça que descubram a 
informação de seus responsáveis;

3. peça para os responsáveis abrirem seus 
cadernos na ati vidade “Responsáveis Entrevistam 
os Jovens sobre Amizade” e peça que façam as 
perguntas dos cartões aos jovens;

4. após 5 ou 6 minutos, pergunte a todo o 
grupo o que os membros descobriram de seus 
responsáveis e fi lhos.

• Peça para as famílias verem o “Termômetro 
do Estresse” nos Cadernos de Ati vidades e peça 
a cada família para adivinhar as reações uns dos 
outros ao estresse (como na Ati vidade 1.2).
• Se não der tempo, diga às famílias para verem 
a ati vidade em casa.

Fim da ati vidade



25

Fechando o círculo
.................................5 minutos

Peça às famílias que se reúnam em um círculo 
com os jovens ao lado de seus responsáveis;

1. leia as frases de conclusão e peça para cada 
pessoa dizer:

“Uma forma que eu lido com o estresse é...”.

Nota: veja se o grupo sabe os lemas sem ver o 
cartaz.

2. peça para os jovens dizerem o “Lema dos 
Jovens”;

3. peça para os responsáveis dizerem o “Lema 
das Mães, dos Pais e Responsáveis”;

4. peça para todo o grupo dizer o “Lema das 
Famílias”.





Encontro de
Acompanhamento 2

Jovens 
FAZER BONS AMIGOS

Famílias 
OUVIR UM AO OUTRO

Responsáveis 
COMUNICAR QUANDO 
NÃO CONCORDA
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 Programa 
Famílias Fortes

Índice
Revisão da práti ca em casa ............................... 28

Usando ferramentas para resolver problemas . 28

Identi fi cando discussões tí picas ....................... 32

Prati cando a técnica do ouvinte-falante ........... 34

Preparação para o encontro das famílias ......... 36

Conclusão ......................................................... 36

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada parti cipante);
• lista de presença dos responsáveis;
• televisão ou data-show, caixa de som;
• leitor de DVD ou computador com leitor de DVD/ 
entrada USB;
• DVD 3 (Encontro de Acompanhamento 2 – 
Responsáveis);
• papel cortado e fi ta adesiva;
• lápis e borracha (um para para cada parti cipante);
• pincel atômico (diversas cores);
• fi ta adesiva;
• cartolinas (2);
• cartaz “Lemas das Mães, Pais e Responsáveis” (1) 
(kit);
• papéis com os problemas (feito no Encontro de 
Acompanhamento 1 – Responsáveis Ati vidade 1.1);
• lista de problemas do coti diano (feita no Encontro 
de Acompanhamento 1 – Responsáveis Ati vidade 
1.1);
• cartaz “Ferramentas e habilidades para cuidar dos 
fi lhos e fi lhas” (1) (kit) (Encontro 6 – Responsáveis).

Encontro de 
Acompanhamento 2 – 

Responsáveis
COMUNICAR QUANDO NÃO 

CONCORDA

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• aprender a se comunicar;
• aprender a evitar discuti r quando não se 
concorda.

Nota ao facilitador
Nas ati vidades que ti verem uso da cartolina, o 
facilitador pode uti lizar: papel pardo, quadro branco 
ou qualquer material similar. Poderá ainda optar 
por fazer a ati vidade de modo oral, sem uti lizar 
nenhum destes materiais ou tomando notas em 
um papel, caso seja necessário lembrar depois.
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Quando os pais e responsáveis 
começarem a chegar...
...............................1 minuto

1. Receba a todos com respeito e demonstre que 
a presença de cada um é percebida;

2. peça para cada responsável colocar o seu 
crachá;

3. organize o preenchimento da lista de presença.

Revisão da práti ca
em casa
...............................5 minutos

1. Peça para abrirem no Caderno de Ati vidades, na 
parte que tem o quadrinho: “Ao invés de brigar” 
(Encontro de Acompanhamento 1);

2. peça aos responsáveis para descreverem 
um momento na semana anterior em que 
eles evitaram uma discussão usando as 
ferramentas que aprenderam no Encontro de 
Acompanhamento 1.

Usando ferramentas para 
resolver problemas
Ati vidade 2.1...........20 minutos

1. Mostre a lista de “problemas diários”, com os 
comportamentos problemáti cos feita no Encontro 
de Acompanhamento 1 (Ati vidade 1.1) e também 
uti lize os papéis que fi caram na caixa e que não 
foram discuti dos;

• mostre a lista “Ferramentas e Habilidades 
para cuidar dos fi lhos e fi lhas” (Encontro 6 – 
Responsáveis) (kit);

• caso tenha sobrado poucos papéis do encontro 
anterior, peça aos parti cipantes para escreverem 
outros problemas e colocarem na caixa. Ou você 
mesmo pode pôr papéis. Obs.: se ti ver um grupo 
com difi culdade de escrita, o facilitador escreve 
nos cartões (sugestões: menti r, roubar, pegar algo 
do irmão/irmã em casa);

Ao invés de brigar
“No entanto...”
“Mas...”
“A regra é...”
“Não vou discuti r com você.”
Sair
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2. chame um voluntário para ti rar um papel da 
caixa e peça ideias do grupo para lidar com o 
problema usando os cartazes “Ferramentas e 
Habilidades para cuidar dos fi lhos e fi lhas” (kit);

3. após cada sugestão ser dada, pergunte ao 
grupo o que o jovem pode estar aprendendo, de 
positi vo ou negati vo, com o responsável usando 
essa ferramenta;

4. limite o tempo de 3 minutos para solução de 
cada problema.

Fim da ati vidade

Inicie o DVD

Fala do DVD..............6 minutos

• Confl ito em dar permissão
• Confl ito em gritar
• Lidando com o confl ito em dar permissão
• Lidando com o confl ito em gritar Narrador 1

Não há dois pais ou responsáveis com as mesmas ideias 
sobre como educar os fi lhos. Na verdade, discussões 
sobre como lidar com os fi lhos são uma das principais ou 
responsáveis razões para a existência de confl ito entre 
cônjuges. Mas, se você é casado ou é pai solteiro, você 
provavelmente fala com alguém sobre seus fi lhos.

Narrador 2
Isso signifi ca que você provavelmente não concorda pelo 
menos alguma vez com essa pessoa quando você tem um 
problema com os fi lhos. E isso pode provocar senti mentos 
negati vos para você e seus fi lhos. Porque sempre que 
houver confl ito ou discussões em casa, todos senti rão.

Narrador 1
Vamos assisti r algumas cenas normais quando os cônjuges 
e um pai e seu melhor amigo discordam sobre os fi lhos.
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Lia
– Eu já disse que ele não poderia ir e agora você passou por 
cima de mim de novo.

Kleber
– Bem, eu não sabia que você ti nha dito não. Como é que 
eu ia saber?

Lia
– Bem, você pode perguntar. Você tem que me apoiar, 
sabia? Como vamos saber por onde ele anda se você 
sempre o deixa fazer o que quer?

Kleber
– Você é muito dura com ele. Você tem que dar um pouco 
mais de espaço, ele é só um garoto.

Lia
– Sim! E logo vai se meter em apuros. Esse é o seu problema. 
Sempre quer ser amigo dele em vez de um verdadeiro pai. 
Bem, por isso ele sempre reclama de mim. Eu sou a única 
que faz com que ele respeite as regras por aqui.

Kleber
– Não adianta falar com você, né? Você tem todas as 
respostas.

Carol
– Não se deve gritar com ela assim. Pobre criança. Por isso 
ela sai com os amigos o tempo todo.

Vanessa
– Eu não sei como é. Toda vez que peço para ela fazer algo 
que ela fi ca com raiva, responde: “Eu não vou aceitar isso!”

Carol
– Bem, o que você quer? Do jeito que grita com ela! E onde 
você aprendeu a falar palavrão assim? Nossas mães e pais 
ou responsáveis nunca falaram com a gente assim.

Vanessa
– Você tem memória curta, Carol. Os meus sempre me 
brigavam por falar palavrão e ti nha os dois para chamar 
nossa atenção. É muito difí cil criá-los sozinhos e tentar fazer 
dar certo. Você deveria ser meu melhor amigo, e tudo o que 
você faz é me dizer o que fazer.

Narrador 1
Essas cenas não vão dar em nada. No fi nal de troca de 
insultos como esses, todos fi cam irritados ou magoados 
e nada é feito. E, pior ainda, quando os fi lhos ouvem 
discussões como essas, aprendem coisas que você não quer 
que eles aprendam.

Narrador 2
Na primeira cena em que o marido e a esposa estavam 
discuti ndo, o fi lho vai aprender que pode conseguir o 
que quiser jogando os pais um contra o outro. Ele está 
aprendendo que se a mãe disser não, ele vai passar por 
cima dela e vai falar com o pai. Na segunda cena, a menina 
pode aprender a ter ainda menos respeito por sua mãe. E 
ela com certeza não vai querer perder tempo com os dois 
quando esti verem zangados e magoados.
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Narrador 1
Os pais ou responsáveis podem aprender maneiras de se 
comunicar e resolver problemas juntos, o que será melhor 
para todos. O primeiro passo é reconhecer quando as coisas 
estão se transformando em uma discussão e dar um tempo.

Narrador 2
Quando uma pessoa percebe que a conversa está se 
transformando em uma discussão, ela pode dizer, “Vamos 
parar. Isso não vai dar em nada. Podemos falar sobre isso 
quando nos acalmarmos?” Porque, quando uma ou duas 
pessoas estão irritadas ou magoadas as coisas só vão de 
mal a pior.

Narrador 1
Outra forma de saber quando você precisa de um tempo 
é quando uma ou ambas as partes estão culpando a outra 
pela situação. É natural tentar descobrir de quem é a culpa 
ou culpar quando você está chateado com alguma coisa, 
mas culpar nunca ajuda.

Narrador 2
E é natural discordar. Você acha que sua maneira de lidar 
com a situação é a melhor. Mas ajuda a perceber que as 
divergências são naturais. É raro um marido e uma esposa 
que sempre concordam com a forma de criar os fi lhos. 
Vamos ver os mesmos pais ou responsáveis, mas desta vez 
pelo menos uma pessoa percebe quando as coisas estão 
saindo do controle e decide dar um tempo.

Lia
– Eu já disse que ele não poderia ir e agora você passou por 
cima de mim de novo.

Kleber
– Bem, eu não sabia que você ti nha dito não. Como é que 
eu ia saber?
Lia
– Bem, você pode perguntar. Você tem que me apoiar, 
sabia? Como vamos saber por onde ele anda se você não 
controla o horário dele?

Kleber
(Pensa: isto vai virar uma dessas brigas de novo. Eu não 
vou convencê-la e ela não vai me convencer. Melhor dar 
um tempo) – Olhe, Lia, vamos acabar brigando de novo. 
Melhor nos acalmarmos e falarmos sobre como lidar com 
essa situação após o jantar.

Lia
– Tá, mas não vamos esquecer, tudo bem?

Kleber
– Tá. Você disse que já ti nha dito que ele não poderia ir.
Lia
– Certo. Ele me pediu antes de eu sair para o trabalho e eu 
disse não, porque ti nha escola no outro dia.

Kleber
– Aí ele achou que eu ia dizer que sim e veio falar comigo.

Lia
– Acho que sim. Ele achou que você ia deixar. Essa é a 
diferença entre mim e você e ele se aproveitou. Mas como 
vamos fazer para ele não passar por cima de mim?

Kleber
– Pois bem, vamos dizer que ele tem sempre que pedir dos 
dois.

Lia
– E se a gente não concordar, conversamos até tomarmos 
uma decisão e dizemos para ele.

Narrador 1
Desta vez, o marido reconheceu que estavam entrando na 
mesma velha discussão que ti nham sempre. Depois que 
eles se acalmaram e pararam de discuti r, encontraram uma 
solução.

Narrador 1
Naturalmente, o fi lho vai conti nuar tentando jogar um dos 
pais ou responsáveis contra o outro por um tempo, mas vai 
acabar percebendo que seus pais ou responsáveis estão 
trabalhando em equipe.

Carol
– Não se deve gritar com ela assim. Pobre criança. Por isso 
ela sai com os amigos o tempo todo.

Vanessa
– Calma, Carol. Estou cansada, não quero discuti r. Seria de 
grande ajuda bater um papo com você e saber como lidar 
com seu comportamento, mas agora não dá. Pode ser outra 
hora, quando meu humor melhorar, por favor?

...Depois...

2 min.

Sobre que situações os adultos 
geralmente descordam?

2 min.
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Narrador 1
Quando você decidir dar um tempo é muito importante 
voltar ao problema o mais rápido possível. Na cena que 
acabamos de ver, o amigo pode ter ti do algumas boas 
ideias sobre como o pai poderia lidar com a situação. Mas 
ambas as partes têm de concordar em falar sem uma culpar 
a outra.

Narrador 1
Depois de ambas as partes se acalmarem, e concordarem 
em trabalharem juntas em um problema, a técnica do 
falante ouvinte pode ser muito úti l. Na técnica do falante-
ouvinte, vocês revezam para falar sobre seus pontos de 
vista. Depois de um ou dois minutos, pare de falar e deixe 
a outra pessoa resumir o que você disse. Eles não devem 
comentar sobre o que acham da situação.

Em que situações adultos 
concordam?

2 min.

Identi fi cando discussões tí picas
Ati vidade 2.2..............2 minutos

Cartolina

1. Peça ao grupo para falar situações em que dois 
adultos geralmente discordam sobre os fi lhos. 
Anote na cartolina, deixando espaço embaixo de 
cada item. Ex: hora do fi lho voltar para casa;

2. escreva dois pontos de vista para uma situação 
da lista.

Por exemplo, hora de voltar para casa: “Deixa eles 
se diverti rem” versus “É perigoso fi car fora depois 
do horário combinado”;

3. diga que desacordos são normais e esperados.

Nota: o tempo para esta ati vidade é de 2 minutos, 
o que dará tempo para falar de uma situação. Mas 
deixe o grupo dizer algumas situações, e pegue 
uma para fazer a ati vidade.

Fim da ati vidade

Fala do DVD .............. 7 minutos

• Exemplo de Falante-Ouvinte, Tarefas 
Domésticas
• Exemplo de Falante-Ouvinte, Gritar



3333

Lia
– Bem, eu acho que as regras são boas. Mas acho que 
existem algumas exceções. Por exemplo, quando meus 
pais ou responsáveis vêm passar o dia ou se decidirmos 
ir para outro lugar. Ou até mesmo se um deles ti ver algo 
importante.

Kleber
– Sim, mas você acha que isso era mesmo importante...

Narrador 2 (interrompendo)
Lembre-se, não dê opiniões ainda. Primeiro compreenda o 
que ela estava dizendo.

Kleber
– Você acha que existem exceções, como se nós ti vermos 
visitas ou sairmos.

Lia
– Sim, ou se um deles ti ver algo importante.

Kleber
– Ok, então você acha que podemos ser fl exíveis com as 
regras de vez em quando.

Lia
– Certo.

Narrador 2 (para os dois)
Como você pode ver, vocês fi cam indo e vindo, revezando 
em falar e ouvir, vendo o ponto de vista da outra pessoa, aí 
você pode dizer o que acha.

Narrador 1
Como você pode imaginar, não é fácil. Quando estamos 
falando com outra pessoa, especialmente quando estamos 
em desacordo, geralmente estamos à espera de uma 
oportunidade para parar e conversar sobre nosso modo de 
ver as coisas. Ou às vezes tentamos fazer a outra pessoa 
concordar conosco.

Narrador 2
Mas o que provoca discussões e brigas é que cada um dá 
sua opinião e não ouve o outro. Depois de alguns minutos, 
cada um está mais convicto de que está certo e a outra 
pessoa está errada.
Narrador 1
Vamos rever como usar a técnica do falante-ouvinte.

O falante fala brevemente e diz seu ponto de vista. Ele ou 
ela divide em pequenas partes para que o ouvinte possa 
entender, um ponto por vez. O ouvinte presta atenção e 
não interrompe. Aí o ouvinte resume o que foi dito. Se o 
ouvinte perder um ponto, o falante repete e o ouvinte tenta 
de novo.

Narrador 2
Vamos ver um casal experimentando a técnica do falante- 
ouvinte. O falante tem a palavra e é breve. O ouvinte 
prestará atenção e tentará entender o ponto de vista do 
cônjuge. Depois que o falante parar de falar, o ouvinte 
verifi cará para ver se entendeu o que ele estava tentando 
passar.

Kleber
– OK. Eu vou ser o falante. Vamos ver. Nós queremos que 
as crianças façam seus afazeres domésti cos sem reclamar. 
Então, o outro dia era pro José passar o aspirador na sala 
de estar, mas você deixou ele te convencer a não fazer. E ele 
acabou não fazendo. Toda vez que você abre mão...

Narrador 2 (interrompendo)
Espera um pouco. Vamos ver se ela entendeu a primeira 
parte antes de você conti nuar.

Lia
– Então você quer que as crianças façam seus afazeres 
domésti cos e você não gostou outro dia quando eu deixei o 
José sair e jogar tênis.

Kleber
– Certo. Toda vez você abre mão e os deixa fazerem o que 
querem; da próxima vez eles vão pensar que não precisam 
fazer nada.

Lia
– E você acha que as coisas só vão piorar se eu fi car abrindo 
mão. Mas o José esperou a semana toda para poder...

Narrador 2 (interrompendo)
Espera aí. Você vai poder falar assim que ele terminar.

Kleber
– Só mais uma coisa. Acho que devemos tentar manter as 
regras da casa que criamos. Que eles têm de limpar seus 
quartos e realizar seus afazeres domésti cos no sábado 
antes de saírem. E isso vale para a Rosa também.

Lia
– OK, então você quer que respeitem as regras, como, 
por exemplo, que eles façam seus afazeres domésti cos e 
limpem os quartos antes de irem a qualquer lugar?

Kleber
– Certo.

Narrador 2 (para a esposa)
– OK. Agora é sua vez de falar.
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O falante fala rápido;
o ouvinte não interrompe;

o ouvinte resume.

16 min.

Prati cando a Técnica do 

Ouvinte-Falante
Ati vidade 2.3..............16 minutos

1. Chame um voluntário para ajudar a demonstrar 
a técnica do falante-ouvinte. O facilitador é o 
ouvinte e o voluntário o falante. Peça ao voluntário 
para descrever seus senti mentos sobre alguns 
aspectos de ser pai/mãe ou sobre o fi lho. Pode 
falar sobre o senti mento sobre situações como: 

Situações: problemas em casa com tarefas 
domésti cas, confl itos entre irmãos, namoro na 
adolescência, rendimento dos fi lhos na escola, 
sonhos e metas para os fi lhos no futuro.

Peça que sejam breves, e o ouvinte (neste caso o 
facilitador) resume o que foi dito;

2. divida o grupo em duplas com os cônjuges 
juntos, se os dois esti verem presentes;

3. fale que há possíveis situações de desacordo, 
como: hora para chegar em casa, locais que 
frequentam para se diverti r, quanti dade de tarefas 
domésti cas, horário de dormir, ti po de roupa;

Caderno

4. peça a cada dupla para falar um tópico 
que discorda e abrir o caderno para ver o item 
“Lidando com Discórdia”;

5. peça a cada dupla para usar a técnica falante-
ouvinte, usando uma situação da qual discorda;

6. lembre o grupo das regras da técnica e circule 
para oferecer ajuda. Pode ser que as duplas 
tenham tempo para mais de um tópico;

Nota: você pode deixar 10 minutos para a práti ca 
da técnica falante-ouvinte e 6 minutos para as 
perguntas fi nais (item 7). 

7. Faça os parti cipantes voltarem ao grupo e 
introduza as seguintes perguntas:

• Qual foi a parte mais difí cil da ati vidade?
• Quais seriam as vantagens de usar a técnica?
• Como você se senti u quando a outra pessoa 
entendeu seu ponto de vista?
• Para quais situações você pode usar essa 
técnica em casa?

Fim da ati vidade



3535

Narrador 2
Quando o ouvinte entende o ponto de vista do falante, 
ambos têm uma chance de contar seu lado das coisas. A 
pessoa que falou agora ouve e tenta entender o ponto de 
vista do cônjuge. Desta forma, ambas as pessoas podem ser 
ouvidas e saber que a outra pessoa pelo menos compreende 
seu ponto de vista, mesmo que não concorde.

Narrador 1
No nosso exemplo, mostramos os cônjuges experimentando 
a técnica falante-ouvinte, mas funciona da mesma forma 
para duas pessoas conversando quando não concordarem 
com alguma coisa. Um pai solteiro que está conversando 
com sua irmã, mãe ou um amigo sobre um problema pode 
fazer a mesma coisa para obter ajuda na resolução de 
um problema, ou apenas para senti r que a outra pessoa 
entende.

Narrador 2
Vamos ver algumas pessoas usando a técnica falante- 
ouvinte quando têm diferentes pontos de vista. Observe 
como a mulher que está escutando presta atenção ao que 
a outra pessoa está dizendo e guarda suas opiniões até que 
compreenda o ponto de vista da outra pessoa.

Vanessa
– Sabe, desculpa pelo outro dia quando eu bati  em você. Sei 
que você estava apenas tentando me ajudar.

Carol
– Quando você me bateu porque eu gritei com a Ester?

Vanessa
– É. Eu não acho que os fi lhos tenham o direito de falar 
com os pais ou responsáveis daquele jeito, não importa o 
moti vo.

Carol
– Então você acha que qualquer que seja a situação, o fi lho 
não deve responder?

Vanessa
– Isso. Trabalhamos muito para que possamos dar o que 
querem e merecemos respeito. Quando ela se comporta 
dessa maneira, eu só sinto vontade de dar um tapa nela.

Carol
– Então você acha que os fi lhos devem nos tratar melhor 
depois de tudo o que fi zemos por eles? E quando eles 
respondem, você quer explodir?

Vanessa
– Sim, é exatamente assim que eu me sinto.

Carol
– Eu entendo você; só que eu tenho uma opinião diferente. 
Eu acho que, como adultos, devemos manter a calma e não 
explodir.

Vanessa
– Então você acha que devemos ser frios o tempo todo?

Carol
– Sim, a coisa só piora se gritarmos com eles. Como pais ou 
responsáveis, temos que dar o exemplo. Somos o modelo.

Vanessa
– Então você acha que só faz piorar as coisas quando a 
gente explode?

Carol
– Eu sei que você se aborrece, mas eu só acho que é mais 
difí cil para Ester se dar bem com você quando vocês fi cam 
furiosas uma com a outra.

Vanessa
– Então você acha que prejudica nosso relacionamento se 
gritarmos uma com a outra o tempo todo?

Carol
– É. É o que estou tentando dizer.

Vanessa
– OK. Entendo.

Narrador
Provavelmente vai ser estranho quando você começar a 
usar a técnica do falante-ouvinte porque a maioria de nós 
não está acostumada a ouvir. Queremos interromper com 
nosso próprio ponto de vista. Mas aprender a ouvir e tentar 
ver onde a outra pessoa quer chegar realmente pode ajudar 
a obter um resultado melhor e a trabalhar em conjunto para 
decidir o que fazer quanto aos problemas com os fi lhos.
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Preparação para a 
encontro das famílias

2 min.

Preparação para o 
encontro das famílias
..................................2 minutos

1. Incenti ve os responsáveis a colocarem o cartão 
“Lidando com Discórdias” junto com o cartão 
“Amor e Limites” (do encontro 1, quando fi zeram 
a primeira vez o programa);

2. diga aos responsáveis que o encontro das 
famílias começará com um curto jogo e eles junto 
com os jovens expressarão diferentes pontos de 
vista sobre assuntos comuns.

Conclusão
................................1 minuto

1. Prati quem o “Lemas das Mães, Pais e 
Responsáveis” em grupo.
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Programa  
Famílias Fortes

Índice
Conhecendo ..................................................... 38
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Rato, Gato e Eu ................................................. 39

Colagem Rato, Gato e Eu .................................. 40

Encenações do Rato, Gato e Eu ........................ 41

Preparação para o encontro das famílias ......... 42

Conclusão ......................................................... 42

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada participante);
• lista de presença dos jovens;
• regras (Encontro de Acompanhamento 1 – 
Jovens);
• caderno de atividades dos Jovens;
• cartolinas;
• pincéis atômicos (diversas cores);
• cartaz “Rato, Gato e Eu” (1) (kit);
• cartões de situação “Rato, Gato e Eu” (15) (kit);
• vários jornais (entretenimento, notícias em 
geral, quadrinhos e esporte);
• 4 colas (para usar em grupo); 
• 4 tesouras (para usar em grupo);
• pincel atômico/canetinhas;
• cartões de encenação “Rato, Gato e Eu” (6) (kit);
• crachás “Rato, Gato e Eu”, com barbante para 
pendurar no pescoço (feito pelo facilitador);
• cartaz “Lema dos Jovens” (1) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 2 – Jovens 

FAZER BONS AMIGOS

Objetivos
Os jovens aprenderão:
• a diferença entre formas passivas, agressivas e 
assertivas de lidar com conflitos;
• formas adequadas de reagir aos conflitos.

Nota ao facilitador
Nas atividades que tiverem uso da cartolina, o 
facilitador pode utilizar papel pardo, quadro branco 
ou qualquer material similar. Poderá ainda optar 
por fazer a atividade de modo oral, sem utilizar 
nenhum destes materiais ou tomando notas em 
um papel, caso seja necessário lembrar depois.
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Quando os jovens 
chegarem...
...............................1 minuto

1. Receba a todos com respeito e demonstre que 
a presença de cada um é percebida;

2. peça para cada jovem colocar o seu crachá;

3. organize o preenchimento da lista de presença.

4. repasse com eles as regras do grupo.

Conhecendo
................................3 minutos

1. Divida o grupo em duplas e peça que fiquem 
frente a frente, palma com palma;

2. peça que decidam quem é “A” e “B”;

3. peça que se empurrem só palma com palma;

4. peça para pararem e olharem para você. 
Pergunte ao “A” o que fez quando “B” o empurrou. 
Depois pergunte como se sentiram. Depois, 
pergunte ao “B” como foi;

5. diga que quando alguém nos força, fisicamente 
ou verbalmente, empurramos de volta, em vez 
de nos segurar. Reagimos no automático, e neste 
encontro eles verão formas de lidar com conflitos.

Roda de elogios
................................3 minutos

1. Peça ao grupo para sentar em círculo no chão 
ou cadeiras;

2. comece com uma rodada de elogios. Cada 
um elogia a pessoa ao seu lado, por exemplo, 
o primeiro elogia a pessoa a sua direita e assim 
por diante. Pode ser a roupa, cor dos olhos, 
habilidades, etc. Se a pessoa não elogiar em 15 
a 20 segundos, um facilitador de grupo deve 
realizar o elogio.

OBS.: esta é uma dinâmica rápida; só é para girar 
em um sentido, não é para ir e voltar. 
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Rato, Gato e Eu
Atividade 2.1.............17 minutos

Cartolina

1. Explique ao grupo que quando há conflito 
podemos agir de três maneiras. Podemos ser:

• Passivos, ou seja, entregarmos a razão à outra 
pessoa;
• agressivos, ou seja, forçarmos, exigirmos ou 
criticarmos;
• assertivos, ou seja, sermos fortes e honestos, 
mas também respeitosos.

2. fixe o cartaz “Rato, Gato e Eu”(1) (kit) e leia 
para o grupo;

RATO: passivo, entrega-se, tenta agradar a outra 
pessoa, só pensa no que a outra pessoa quer, tem 
medo do que os outros pensam;
GATO: agressivo, só pensa no que quer, faz 
qualquer coisa para conseguir, é crítico e exigente;
EU: assertivo, só faz o que pode, respeita os 
outros, é honesto, verdadeiro.

3. dê aos jovens os “cartões de situação Rato, 
Gato e Eu” (15) (kit), peça que leiam o cartão, um 
por vez para que o grupo todo escute e fixe na 
cartolina ao lado do que representa a situação (se 
de um Rato, Gato ou Eu);

4. veja se há diferença de opinião no grupo sobre 
de onde é o cartão, debata com o grupo e tente 
chegar a um consenso.

Fim da atividade
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Colagem Rato, Gato e Eu
Atividade 2.2...........20 minutos

Cartolina

1. Divida o grupo em duas equipes, dê uma 
cartolina, pincel atômico ou canetinhas e 
vários jornais a cada grupo (as páginas de 
entretenimento, esportes, quadrinhos e notícias 
em geral são as melhores). Peça que dividam a 
cartolina em 3 partes: em uma parte escrever 
“Rato”, na outra “Gato” e na terceira parte 
escrever “Eu”;

2. o facilitador escreve em uma cartolina as 
seguintes categorias, e fixa na parede:

• nome de música popular;
• nome de filme ou programa;
• personagem de filme ou TV;
• manchete de jornal;
• personagem de desenho;
• pessoa famosa.

3. diga às equipes que achem no jornal imagens, 
manchetes, frases de acordo com as categorias, e 
selecionem quais são uma ação de “Rato”, quais 
são uma ação de “Gato” e quais são uma ação 
de “Eu”. E colem em suas cartolinas, nas partes 
“Rato”, “Gato” e “Eu”;

OBS.: eles podem cortar figuras ou palavras do 
jornal, desenhar ou escrever.

4. dê 10 minutos para esta parte da escolha de 
imagens/frases e colagem. Em seguida peça a 
cada equipe para compartilhar os recortes que 
tiver;

5. debata as seguintes perguntas com o grupo.

• as desvantagens de ser um Rato;
• as desvantagens de ser um Gato;
• por que é difícil ser Eu;
• o que você aprendeu sobre as três formas 
de agir procurando essas palavras, descrições e 
nomes?

Possível resposta: há muito mais exemplos de 
características de “Gatos” nos meios de comunicação 
que os outros dois tipos.

Fim da atividade

Nota ao facilitador
Os jovens podem pegar da lista de fontes 
(títulos, nomes, etc.) para ajudar a descrever os 
personagens.
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Encenações do 
Rato, Gato e Eu
Atividade 2.3...........15 minutos

1. Nesta atividade os jovens em duplas, 
encenarão o papel do Rato, Gato e Eu. Primeiro, 
os facilitadores demonstram como os jovens 
podem encenar os três tipos de personagem, 
fazendo uma encenação. Para a encenação, os 
facilitadores utilizam a situação abaixo:

Situação:

A pessoa 1 está tentando pegar emprestado o 
carro da outra pessoa.

A pessoa 2 dá a resposta de acordo com os 
personagens: Rato, Gato e Eu, encenando um 
de cada vez. O facilitador 2 utiliza o crachá com 
barbante do Rato ao encenar o Rato, do Gato ao 
encenar o Gato e do Eu ao encenar o Eu.

Facilitador 1

“Posso pegar emprestado o seu carro sábado?”

Facilitador 2 fará uma encenação de cada vez:

Rato: explica por que não quer emprestar, mas 
empresta.
Gato: critica, grita, ameaça, envergonha a outra 
pessoa.
Eu: usa respeito e honestidade para dizer que não 
vai emprestar.

2. divida o grupo em duplas e peça que decidam 
quem vai fazer o Rato, o Gato e o Eu e quem será 
o personagem da situação. Dê os “cartões de 
encenação do Rato, Gato e Eu” (6) (kit) e peça que 
decidam como irão encenar usando cada tipo de 
resposta, uma por vez. 

OBS.: neste momento eles treinarão sem os 
crachás, os crachás serão usados quando a dupla 
for encenar para o grupo;

3. circule para oferecer ajuda. Faça com que 
a atividade seja divertida, que eles entrem na 
brincadeira da encenação;
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4. peça às duplas para encenarem para o grupo; 
o facilitador oferece ajuda e sugestões quando 
necessário. OBS.: não force a participação, se 
algum jovem resistir a encenar. Veja se precisa 
apenas incentivá-lo dizendo que é uma encenação 
como num teatro, ou se realmente o jovem não 
quer (pode ser por extrema timidez), temos que 
respeitar. Se algum jovem ficar sem dupla, o 
facilitador encena com ele;

5. responda as seguintes perguntas com o grupo:

• o que você aprendeu sobre agir em situações 
difíceis durante as encenações?
• que papel foi difícil para você fazer?

Fim da atividade

Preparação para o encontro das 
famílias
....................................1 minuto

1. Explique ao grupo que as atividades no 
encontro das famíliaa ajudarão responsáveis e os 
jovens a verem o ponto de vista uns dos outros.

Conclusão
...................................30 segundos

1. Mostre o cartaz “Lema dos Jovens”;

2. pratiquem o “Lema dos Jovens” em grupo.
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 Programa 
Famílias Fortes

Índice
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Materiais necessários:
• folha A4 dividida em 4 partes (1 por pessoa);
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis“ 
(1) (kit);
• cartaz “Lema dos Jovens” (1) (kit);
• cartaz “Lema das Famílias” (1) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 2 – Famílias

OUVIR UM AO OUTRO

Objeti vos
As famílias aprenderão:
• a entender os pontos de vista dos responsáveis 
e dos jovens, em algumas questões controversas;
• a ouvir e entender os pontos de vista uns dos 
outros.

Nota ao facilitador
Neste momento, todos os facilitadores trabalham 
juntos. É importante que os facilitadores que não 
estejam conduzindo a ati vidade fi quem de suporte 
ao facilitador condutor e estejam atentos para 
auxiliar as famílias durante todo o encontro.
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Jogo Siga o Líder
..................................8 minutos

1. Peça ao grupo para formar um círculo em pé;

2. peça para uma pessoa virar de costas para 
o círculo enquanto o grupo silenciosamente 
escolhe um líder que inicia qualquer movimento 
com todos os outros no círculo seguindo ele;

3. depois do movimento (pular, bater palma, 
sapatear, etc.) ser feito por todos, o escolhido 
vira, vai para o meio do círculo e tenta adivinhar 
quem é o líder. O grupo pode combinar de dar 3 
chances do “observador” acertar;

4. o líder muda o movimento a cada 20 a 30 
segundos;

5. quando o “observador” adivinhar quem é o 
líder, o líder vira o “observador” e o jogo conti nua. 
Se passar das 3 chances, e o “observador” não 
adivinhar, o grupo escolhe outro “observador” 
e conti nua o jogo. OBS.: fi que atento para não 
ultrapassar o tempo desta ati vidade, pois se ti ver 
atraso, as outras ati vidades serão prejudicadas.

Pontos de vista
Ati vidade 2.1...........20 minutos

1. Explique a todos que os jovens e pais 
começarão em grupos separados para uma breve 
troca de ideias;

2. cada grupo decidirá sobre os pontos de vistas 
dos jovens ou pais em vários tópicos. Depois, 
jovens e pais mostrarão o que cada grupo pensou;

3. etapa 1: o facilitador que fi cará com o grupo 
de jovens e debaterá com eles sobre os seguintes 
tópicos (tempo 5 minutos):

1. que horas deve estar em casa no fi m de 
semana;
2. que horas ir dormir durante a semana;
3. quantas tarefas domésti cas para fazer; 
4. por quanto tempo usar o telefone;
5. que fi lmes assisti r.
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4. os jovens vão dar um ponto de vista deles sobre 
cada tópico e cada jovem anotará seus pontos 
de vista num pedaço de papel a ser usado para 
mostrar para o responsável na etapa seguinte 
da ati vidade. Para cada ponto de vista, os jovens 
devem discuti r suas razões;

5.  o facilitador de pais faz o grupo de pais pensar 
nos pontos de vista deles sobre os tópicos acima. 
O grupo chega a um consenso sobre cada item 
e cada responsável anota seu ponto de vista no 
papel 

OBS.: observe se há jovens ou responsáveis que 
precisam de ajuda para escrever. Se sim, ajude-os.

6. etapa 2: Fazer 2 rodas: pedir aos pais 
para arrumarem as cadeiras de modo que os 
responsáveis fi quem na parte de fora do círculo, 
olhando para dentro, e os jovens na parte de 
dentro, olhando para os responsáveis. Os círculos 
interno e externo devem fi car perto o sufi ciente 
para que os do círculo interno e externo possam 
conversar;

7. cada jovem senta em frente a um responsável 
(não o seu). O facilitador lê um dos tópicos acima 
e o jovem comparti lha o ponto de vista enquanto 
os responsáveis ouvem. Então os responsáveis 
comparti lham seu ponto de vista enquanto os 
jovens ouvem. Os jovens e responsáveis explicam 
brevemente a lógica do seu ponto de vista;

8. quando a maioria dos jovens e responsáveis 
esti ver falado, o facilitador diz: “Troca”. Então, 
cada jovem move uma cadeira para a esquerda 
e os responsáveis fi cam onde eles estão. Então o 
facilitador lê o próximo tópico e eles comparti lham 
como antes;

9. conti nue até que todos os tópicos sejam 
mencionados, ou até ter dado o tempo da 
ati vidade (tente ao menos fazer 3 tópicos);

10. pergunte aos responsáveis o que 
aprenderam com esta ati vidade. Pergunte aos 
jovens o que eles aprenderam com esta ati vidade.

Fim da ati vidade

Nota ao facilitador
Lembre que esta ati vidade tem 2 etapas, cuide 
para equilibrar o tempo entre as duas etapas – 
Etapa 1: grupos pensam pontos de vista e etapa 
2: duas rodas e troca de pontos de vista entre 
responsáveis e jovens.

Ponto de vista dos jovens
“Os fi lhos deveriam poder fi car na rua até a hora 
que quisessem no fi m de semana.“

5 minutos

Ponto de vista dos pais ou responsáveis
“Os fi lhos devem chegar em casa às 10hs no fi m 
de semana“

Nota ao facilitador
Depois que os pontos de vista forem ouvidos, 
elogie a família e passe para a próxima.
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Entendendo 
pontos de vista
Ati vidade 2.2...........10 minutos

1. Divida o grupo em três, com os familiares 
juntos e um facilitador para cada grupo;

Caderno de Ati vidades dos Responsáveis.

2. nos grupos: peça para cada família abrir o 
Caderno de Ati vidades dos responsáveis no item 
“Entendendo Pontos de Vista” e o facilitador pede 
a cada família para pegar um tópico da lista que 
pode ter causado problema em casa;

3. o facilitador orienta a primeira família de seu 
grupo a iniciar com “ponto de vista do jovem”, 
seguindo o “Entendendo Pontos de Vista”. Após a 
fala do jovem, o facilitador orienta o responsável 
para dizer a “resposta do responsável”. Depois, 
do “ponto de vista do responsável”, e após a fala 
do responsável, peça ao jovem para seguir com a 
“resposta do jovem”. 

OBS.: no Caderno de Ati vidades dos Responsáveis 
há orientação de como fazer esta parte da 
ati vidade. As frases de início dos jovens e dos 
responsáveis e as frases de respostas estão escritas 
no Caderno de Ati vidades dos Responsáveis;

Nota: depois que cada família escolher um 
tópico, peça que comparti lhe os pontos de vista 
e ouça ati vamente um ao outro. Outras famílias 
ouvem enquanto cada responsável e jovem 
comparti lham seus pontos de vista.

Nota: ofereça ajuda se for preciso. Não é para 
que os responsáveis e jovens resolvam a situação. 
Esta é uma ati vidade para eles se ouvirem e 
perceberem que para uma mesma situação, 
cada um tem seu ponto de vista. Cuide para que 
as famílias não queiram debater e resolver a 
questão.

Fim da ati vidade

Facilitador 1 – Grupo de 3-4 famílias

Facilitador 2 – Grupo de 3-4 famílias

Facilitador 3 – Grupo de 3-4 famílias

Ponto de vista dos jovens

“Eu acho que eu poderia fi car 
acordado até mais tarde agora que 

eu tenho 13 anos.”

Jovem

“Sei que seu ponto de vista é de que 
eu tenha difi culdade para acordar de 

manhã.”

Ponto de vista dos responsáveis

“Eu acho que você deveria ir dormir 
às 21h, porque você não consegue 

acordar de manhã.”
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Usando o que aprendemos
Ati vidade 2.3...........15 minutos

1. Cada família trabalha em conjunto nesta 
ati vidade;

2. peça para os pais abrirem seus cadernos no 
item “Usando o que aprendemos” e diga às 
famílias que eles responderão as perguntas em 
família. Leia a lista e as perguntas, e peça às 
famílias para conversarem sobre cada pergunta.

• que coisas estamos fazendo muito bem como 
família em casa?
• que problema temos para resolver?
• que ferramentas poderíamos usar?
• o que nossa família aprendeu a fazer melhor 
parti cipando do Programa Famílias Fortes?

Nota: cada membro da família deve responder a 
últi ma pergunta para dividir no fechamento do 
círculo.

3. os facilitadores devem sentar com as famílias e 
oferecer ajuda se necessário.

Se ti ver tempo: em grupo, faça algumas famílias 
dividirem um problema e falarem sobre que 
ferramentas podem usar em casa. 

Fim da ati vidade
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Fechando o círculo
..................................3 minutos

1. Peça às famílias que se reúnam em roda com 
os jovens ao lado de seus pais;

2. leia a “Frase de conclusão” e faça cada pessoa 
dizer:

“Uma coisa que nossa família faz melhor por ter 
parti cipado do Programa Famílias Fortes é...”.

Nota: veja se o grupo sabe os lemas sem ver o 
cartaz.

3. peça para os responsáveis dizerem o “Lema 
das Mães, Pais e Responsáveis”;

4. peça aos jovens dizerem o “Lema dos Jovens”;

5. peça para todo o grupo dizer o “Lema das 
Famílias”.

OBS.: se o tempo esti ver esgotado, leia com o 
grupo só o “Lema das Famílias”.

Fim da ati vidade

FRASES DE CONCLUSÃO
Responsável e jovem:

“Uma coisa que nossa família faz 
melhor por ter parti cipado do 
Programa Famílias Fortes é...”
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