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 Programa 
Famílias Fortes

Índice
Revisão da práti ca em casa ................................. 4

Soluções para os problemas diários ................... 4

Elogios para os jovens ........................................ 5

Bingo .................................................................. 6

Prati cando as habilidades ................................... 7

Práti ca em casa ................................................... 8

Preparação para o encontro das famílias ........... 8 

Conclusão ........................................................... 8

Materiais necessários:
• lista de presença dos responsáveis;
• crachás (1 para cada parti cipante);
• fi cha de bingo (sementes, moedas, 
tampinha);
• dados de 6 lados;
• balões;
• televisão ou data-show;
• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD/ entrada USB;
• caixa de som;
• cartolina e pincel atômico;
• folha A4 dividida em 4 partes (1 por 
responsável);
• cartaz “Ferramentas e habilidades dos  
responsáveis” (kit).
• cartões “Bingo” (25) (kit);
• cartões “Habilidades a prati car” (36) (kit);
• cartaz “Habilidades a prati car” (kit);
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(1) (Encontro 1 – Responsáveis) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 3 – 

Responsáveis
REVISAR AS HABILIDADES DE 

AMOR E LIMITES

Objeti vos
Os responsáveis irão: 
• revisar os conceitos e prati car as habilidades;
• fazer elogios para os fi lhos;
• aprender a evitar discussões.
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Quando os 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 pai/responsável colocar o seu 
crachá;

3. organize o preenchimento da lista de presença.

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

1. Coloque o cartaz “Ferramentas e habilidades 
dos responsáveis”;

2. conduza o debate sobre o que está dando certo 
em casa, concentrando-se no modo como os 
responsáveis e jovens estão usando as ferramentas 
e habilidades. Pergunte especifi camente sobre 
a ati vidade de pressão dos amigos (Tentaram? 
Como funcionou?).  

Soluções para os problemas 
diários
Ati vidade 3.1...........10 minutos
 
1. Divida aos responsáveis em grupos de três ou 
quatro sem os cônjuges. Peça a cada pessoa para 
pensar em um problema de comportamento que 
gostaria de dividir com o grupo. Peça aos grupos 
que pensem em sugestões, usando ideias do cartaz 
“Ferramentas e Habilidades dos Responsáveis”, 
bem como outras sugestões. Ofereça ajuda aos 
grupos, se necessário;

2. faça os grupos comparti lharem ideias como 
possíveis soluções para problemas em casa.

AVISO

Se a introdução levar mais de 10 minutos, os 
pais ou responsáveis não terão terminado 

quando os jovens se juntarem ao grupo no fi nal 
do encontro

10 minutos
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Elogios para os jovens
Ati vidade 3.2...........10 minutos
 
1. Diga aos responsáveis que eles vão jogar com 
os fi lhos no encontro das famílias;

2. peça aos responsáveis para lembrarem-se de 
característi cas de um bom elogio, incluindo o 
seguinte:

• elogios sobre algo específi co que o fi lho fez;
• não terminar criti cando.

Cartolina

3. incenti ve os responsáveis a darem exemplos 
de elogios e escreva-os na cartolina incluindo 
coisas como:

• “Gostei de você ter se arrumado rápido para 
a escola.”
• “Obrigado por lavar a louça sem ninguém 
pedir.”
• “Legal: você chegou em casa na hora 
combinada.”
• “Nosso sábado foi óti mo (pescando, 
comprando, andando de bicicleta, etc.)”

4. dê pedaços de papel e peça aos responsáveis 
para escreverem elogios. E em seguida para 
colocarem cada um dos elogios nos balões.

Fim da ati vidade

Óti mo, você fez sua 
lição de casa.



6

Bingo 

Ati vidade 3.3.................15 minutos
 
1. Diga aos responsáveis para pensarem em 
momentos recentes que usaram as ferramentas 
do jogo de bingo;

2. auxilie os responsáveis para abrirem o caderno 
de ati vidades;

3. dê os cartões e as fi chas do bingo e explique 
que quando uma ferramenta for sorteada eles 
colocam a fi cha no quadrado correspondente. 

Lembre-se: É importante que a ferramenta 
tenha sido usada no últi mo mês em casa com 
os fi lhos.

4. leia os itens na ordem abaixo:

• ter regras em casa;
• fazer um momento de familia;
• sair da sala para se acalmar;
• falar um de cada vez;
• usar uma Tabela de Pontos;
• usar “quem? o quê? onde? quando?”;
• se diverti r com a família;
• compreender o ponto de vista do fi lho;
• ti rar um privilégio;
• usar uma frase que começa com “eu”;
• lembrar da idade do jovem;
• elogiar o bom comportamento;
• usar uma tarefa domésti ca de cinco minutos;
• escutar os senti mentos;
• usar consequências;
• falar sobre metas e sonhos;
• dizer “não” com fi rmeza e genti leza;
• pedir um tempo para evitar discussões;
• pedir ajuda de outro adulto;
• controlar o estresse;
• dar um privilégio extra;
• resolver problemas juntos;
• apoiar os objeti vos do fi lho;
• usar a técnica falante-ouvinte.

N
OB I G
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5. depois que cada item for lido, todos os que 
colocaram uma fi cha naquele quadrado devem 
descrever um momento quando usaram a 
ferramenta;

6. conti nue até que vários responsáveis 
completem o bingo. 

Incenti ve os responsáveis a darem exemplos de 
outras habilidades do bingo.

Fim da ati vidade

Prati cando habilidades
Ati vidade 3.4...........10 minutos
 
1. Mostre o cartaz “Habilidades a Prati car” e 
diga que eles vão jogar um dado para ver que 
habilidade vão prati car;

2. depois que cada pessoa jogar o dado, incenti ve 
que todos prati quem as habilidades com o 
número correspondente ao número do dado (por 
exemplo, se der 1, eles vão ti rar o cartão com o 
nome “Frase que começa com Eu” e responderão 
à situação do cartão usando uma frase que 
comece com Eu).

Fim da ati vidade

HABILIDADES A PRATICAR

1. Frases que começam com “Eu” (eu fi co... 
quando você... porque... quero que você...)

2. Quem? O quê? Onde? Quando?

3. “Você de estar se senti ndo...”

4. Diga um privilégio que você acha que seu 
fi lho ia gostar

5. Dê uma tarefa domésti ca de cinco minutos

6. Dê uma ati vidade
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Práti ca em casa
.................................1 minuto 

1. Escolha uma habilidade com a qual você se 
sente menos confortável e use em casa;

2. ajude os parti cipantes a encontrarem o cartão 
“Os responsáveis fazem a diferença”, no caderno 
de ati vidades.

Preparação para o 
encontro de famílias
....................................1 minuto
 
1. O encontro das famílias vai começar com 
balões. Cada balão terá um elogio para o 
responsável fazer para o fi lho. Depois que o 
balão for estourado, os responsáveis e fi lhos vão 
adivinhar para quem é o elogio;

2. em seguida uma família (a que se dispuser) 
jogará o “Jogo do Milhão”, enquanto as demais 
vão resolver um problema de forma diverti da, 
usando diferentes papéis.

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

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

Índice
Roda de elogios ................................................ 10

Elogios para os responsáveis ............................ 10

Comunicando com o corpo .............................. 11

Dando o recado ................................................ 11

Diferença entre Sentimentos e  
Expressões Faciais ............................................ 12

Entendendo os responsáveis ............................ 13

Balões com Elogios ........................................... 13

Preparação para o encontro das famílias ......... 14

Conclusão ......................................................... 14

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada participante);
• lista de presença dos jovens (Encontro de 
Acompanhamento 1 – Jovens);
• regras (Encontro de Acompanhamento 1 – 
Jovens);
• tiras de papel;
• marcadores coloridos;
• cola em bastão;
• corda;
• fita crepe;
• balões em 2 cores (1 cor para os responsáveis 
e 1 para os jovens);
• cartões “Sentimento” (8) (kit);
• cartões “Frases Falada I e II” (4) (kit);
• cartões “Situação dos responsáveis” (12) 
(kit);
• cartaz “Frases de Ouvir” (kit);
• cartaz “Expressões Faciais” (kit);
• bandeja de papel (1 por jovem);
• cartaz “Lema dos Jovens” (Encontro 1 – 
Jovens) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 3 – Jovens 

DAR O RECADO

Objetivos
Os jovens irão:
• aprender a elogiar os responsáveis;
• entender os efeitos da linguagem corporar;
• se comunicar bem com os responsáveis e 
outros adultos.
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Quando os pais e responsáveis 
começarem a chegar...
...............................1 minutos

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

2. peça para cada pessoa colocar o seu crachá;

3. organize o preenchimento da lista de presença;

4. repasse com eles as regras do grupo.

Roda de elogios
..................................3 minutos
 
1. Peça para os jovens se sentarem em círculo e 
elogiarem a pessoa sentada ao lado deles. Se um 
jovem não conseguir fazer um elogio em 05-10 
segundos, um dos facilitadores deve sugerir um 
elogio.

Elogios para os responsáveis
Atividade 3.1.............5 minutos 

Cartolina

1. Distribua os pedaços de papel e peça para cada 
jovem escrever um elogio para seu responsável, o 
que está participando do programa.

Escreva os seguintes exemplos em uma cartolina
ou quadro branco:
• “gosto quando você faz o jantar”;
• “obrigado por me levar ao jogo”;
• “gosto quando você me ensina uma habilidade 
nova, como andar de bicicleta”;
• “gosto de sair com você”.

2. pegue os pedaços de papel e guarde para a 
atividade 3.6.

Fim da atividade
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Comunicando com  
o corpo
Atividade 3.2.............5 minutos 

1.  Diga ao grupo que:

“A comunicação é mais do que palavras. Nossa 
linguagem corporal, a forma como ficamos 
sentados, como nos movemos ou não, diz aos 
outros o que estamos sentindo. Você pode dizer 
a mesma coisa e passar outra coisa pela forma 
como usa o corpo. As pessoas que o escutam 
ouvirão significados diferentes pela forma como 
você fala”

2. peça aos jovens, um por vez, para ficarem no 
quadrado que você fez com fita crepe no chão. 
Quando cada um estiver “no palco” mostre um 
cartão “Sentimento” (de forma que ninguém 
do grupo veja a palavra). Peça ao jovem para 
demonstrar corporalmente o sentimento descrito 
no cartão;

3. continue até que todos participem.

Fim da atividade

Dando o recado
Atividade 3.3.............5 minutos 

1. Diga ao grupo que o tom de voz de uma pessoa 
também é importante para a mensagem. Dê um 
exemplo como “Obrigado” dito de verdade e 
depois com sarcasmo;

2. com os jovens sentados em círculo, peça que 
falem usando o tom de voz e a linguagem corporal 
para dizerem as seguintes frases para expressar 
um sentimento. Passe pelo círculo com o cartão 
“Frase Falada I A” e peça os jovens dizerem “Faça 
isso!” como se esivessem aborrecidos. Depois, 
com a mesma frase, falando deprimido. Mude 
a frase para o cartão “Frase Falada I B” “Isso é 
legal!”; primeiro, entediado; depois, animado.

“Faça isso.” - 1. Aborrecido; 2. Deprimido: 
“Isso é legal.” - 1. Entediado; 2. Animado.
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3. diga aos jovens que quando falarem com 
os responsáveis, seu tom de voz e linguagem 
corporal podem criar mensagens e significados 
totalmente diferentes;

4. leia o primeiro cenário abaixo e peça a cada 
jovem no círculo para usar a frase do cartão “Frase 
Falada II A”, “Que legal!” como se estivesse com 
nojo. Então, use a mesma frase, mas de forma 
feliz. Depois, repita com o segundo cenário e a 
Frase Falada IIB com os dois sentimentos.

CENÁRIO A: você está indo ao shopping com seu 
responsável e ele mostra uma camisa que acha 
que ficaria bem em você.
Frase: “Muito legal.” 
1. Com nojo; 2. Feliz.

CENÁRIO B: se responsável lembra você de limpar 
o quarto.
Frase: “Sim, já vou.” 
1. Sarcásico; 2. Alegre

Fim da atividade

Diferença entre Sentimentos e 
Expressões Faciais
Atividade 3.4...........15 minutos 

1. Mostre ao grupo o cartaz “Expressões 
Faciais” e descreva os significados das diferentes 
expressões;

2. diga ao grupo que na próxima atividade eles 
farão máscaras de seus sentimentos. A parte de 
fora da máscara mostrará o sentimento que eles 
geralmente mostram. 

3. ajude os jovens a abrirem o caderno de 
atividades na atividade “Expressões Faciais”. 

4. eles vão cortar olhos, sobrancelhas, bocas e 
testas para colar nas máscaras. Eles podem usar 
pincel atômico também;

5. diga ao grupo que após terminar o primeiro 
lado da máscara, os participantes farão um novo 
rosto no lado de dentro dela mostrando como 
realmente se sentem. Diga a eles que colocarão 
as máscaras para que os responsáveis tentem 
identificá-los no início do encontro das famílias;
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6. dê as bandejas de papel, pincel atômico e 
colas bastão. Separe os jovens para fazerem as 
máscaras.

Fim da atividade

Entendendo os  
responsáveis
Atividade 3.5...........10 minutos 

Com os jovens ainda sentados em círculo, peça 
para cada um falar algo que discutiu com o 
responsável na semana anterior.

1. Coloque os cartões “Situação dos responsáveis” 
no meio do círculo e peça para um jovem por vez 
tirar um cartão e ler a situação. A mesma pessoa 
gira a garrafa no meio e a pessoa para quem a 
garrafa apontar diz “Parece que...” ou “Você deve 
estar...”. Mostre o cartaz “Frases de Ouvir” para 
lembrar o jovem das respostas. A pessoa então 
pega um cartão, lê a situação e gira a garrafa para 
outra pessoa do círculo responder;

2. continue até que todos participem;

3. pergunte aos jovens quando é mais difícil 
tentarem entender o que o responsável pode 
estar sentindo.

Fim da atividade

Balões com Elogios
Atividade 3.6.............5 minutos 

1. Um dos facilitadores deve ir ao grupo dos 
responsáveis pegar as tiras de elogios que os 
participantes escreveram;

2. peça aos jovens para encherem os balões 
com uma tira em cada um. Os elogios dos jovens 
devem ficar no balão da mesma cor e os dos pais 
ou responsáveis em balões de cor diferente.

Fim da atividade
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Preparação para o 
encontro das famílias
..................................3 minutos 

1. Diga aos jovens que no encontro das famílias 
cada responsável e jovem terá um balão, cada um 
com um elogio de um jovem e cada jovem com 
um elogio de um responsável;

2. diga aos jovens que após o jogo dos balões, 
os responsáveis tentarão adivinhar a máscara do 
filho;

3. amarre as duas cadeiras pelas costas;

4. peça a cada jovem para usar um alfinete para 
prender a máscara na corda.

 

Conclusão
..................................2 minutos 

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

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

Índice
Balão com Elogios ............................................. 16

Discuti ndo as máscaras do fi lho ....................... 16

Jogo do Milhão ................................................. 17

Discuti ndo os Papéis Familiares ....................... 18

Fechando o círculo ........................................... 18

Materiais necessários:
• balões cheios com elogio dentro (Encontro 
de Acompanhamento 3 – Jovens);
• cartões “Papéis na Família” (kit);
• cartaz “Papéis na Família” (kit);
• cartaz “Frase de conclusão” (kit);
• caderno de ati vidades responsáveis e jovens;
• cartaz “Lema dos Jovens” (Encontro 1 – 
Jovens) (kit);
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(Encontro 1 – Responsáveis) (kit);
• cartaz “Lema das Famílias” (Encontro 1 – 
Família) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 3 – Famílias

COMPREENDER OS 
PAPÉIS FAMILIARES

Objeti vos
As famílias irão: 
• aprender a elogiar;
• entender como os papéis na família afetam a 
solução dos problemas.
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Balões com Elogios
Ati vidade 3.1...........12 minutos 

Os balões com elogios são preparados no 
encontro dos jovens.

1. Divida o grupo em duas equipes com as 
famílias juntas;

2. peça para cada família fi car em fi la. Cada 
pessoa da fi la recebe um balão. Diga para cada 
um estourar balão;

3. a primeira pessoa de cada fi la corre com seu 
balão para uma cadeira ou marca no chão e 
estoura o balão. A pessoa pega o papel do balão e 
volta para sua fi la, toca a mão da primeira pessoa 
da fi la e vai para o fi m da fi la;

4. depois que cada equipe acabar, cada um lê 
o elogio e a pessoa que escreveu lê para seu 
responsável ou fi lho;

5. conti nue até que todos sejam elogiados.

Fim da ati vidade

Discuti ndo as máscaras do fi lho
Ati vidade 3.2.............8 minutos

1. Diga aos responsáveis para tentarem identi fi car 
a máscara do fi lho. Diga que a parte de fora da 
máscara representa a forma como os outros 
veem o jovem e que a de dentro representa como 
ele se sente;

2. auxilie o grupo a achar a ati vidade “Discuti ndo 
as máscaras do seu fi lho” no Caderno de Ati vidades 
dos Responsáveis e diga aos responsáveis para 
fazerem a pergunta ao fi lho após acharem a 
máscara certa.

Fim da ati vidade
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Jogo do Milhão
Ati vidade 3.3...........20 minutos

1. Selecione dois responsáveis para encenarem 
a família jogando o “Jogo do Milhão”. Escolha 
pessoas que queiram e possam encenar;

2. peça à família para sentar no meio do grupo e 
dizer que recebeu um milhão de reais e precisa 
decidir como gastar. Diga que se a família não 
ti ver decidido como gastar quando o tempo 
acabar perderá tudo;

3. peça aos que assistem para verem diferenças na 
forma como a família tenta resolver o problema;

4. dê a cada membro da família um cartão “Papel 
da Família” listando que papel cada um deve 
fazer. Não deixe os membros da família verem os 
cartões uns dos outros;

5. deixe a família debater com os facilitadores 
sussurrando sugestões de como fazer o papel 
no ouvido de qualquer membro da família que 
precisar de ajuda;

6. após 10 minutos pare o jogo com aplausos 
para o grupo que encenou e faça as seguintes 
perguntas:

• o que você percebeu sobre como a família 
decidiu em que gastar o dinheiro?
• todos pariciparam da decisão?
• você percebeu alguém que atrasou a decisão?
• alguém disse ou fez algo que difi cultou a 
decisão?

7. mostre ao grupo o cartaz “Papéis da Família” 
e peça que leia as caracterísicas de cada papel e 
pergunte quem o grupo acha que fez cada parte;

8. faça as seguintes perguntas aos que encenaram:

Como foi ser o:
• mandão?
• pacifi cador?
• palhaço?
• reclamão (“Sim, mas…”)?

Fim da ati vidade

Papéis da Família

Pacifi cador
Desiste
Quer que as pessoas se entendam
Evita confl itos
Não se responsabiliza

Palhaço
Brinca
Não leva os problemas a sério
Chama atenção para si
Não coopera

Mandão
Quer do seu jeito
Acha que suas ideias são melhores
Uma forma de resolver problemas
Não ouve os outros
 
Reclamão (“Sim, mas...”)
Discute sobre as soluções
Quer do seu jeito
Não tem sugestões boas
Diz porque nada vai dar certo



18

Discuti ndo os Papéis Familiares

Ati vidade 3.4...........15 minutos

1. Peças às famílias que sentem juntas e encenem 
uma discussão familiar sobre: “O que fazer nas 
férias?”. Diga que elas têm R$2.000,00. As famílias 
ti ram cartões com instruções de como responder;

2. depois de 4-5 minutos, peça às famílias para 
mudarem de papel e conti nuarem a decidir;

3. debata estas perguntas com o grupo:

• como foi fazer o papel que você ti rou?
• o que facilitou ou difi cultou a decisão?
• foi igual ou diferente da realidade?
• há coisas positi vas que cada papel pode 
contribuir?
• as pessoas da sua família sempre desempe-
nham o mesmo papel ou mudam dependendo da 
situação?

Cartolina

4. escreva as seguintes perguntas em uma 
cartolina e peça para cada família debater:

• quem mantém sua família diverti da?(palhaço);
• quem mantém a paz? (pacifi cador);
• quem mantém a lei e a ordem? (mandão);
• quem questi ona tudo? (“Sim, mas…”).

Fim da ati vidade

Fechando o círculo
..................................3 minutos

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

2. segure o cartaz “Frases de Conclusão” e peça 
cada parti cipante dizer:

“Trabalhar juntos nos ajuda quando…”

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

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

5. faça todo o grupo dizer o “Lema das Famílias”.

FRASE DE CONCLUSÃO
“Trabalhar juntos nos ajuda quando...”



Encontro de
Acompanhamento 4

Jovens 
PRATICAR NOSSAS HABILIDADES

Famílias 
A FORÇA DA FAMÍLIA

Responsáveis 
REVER COMO AJUDAR COM 
A PRESSÃO DOS AMIGOS
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 Programa 
Famílias Fortes

Índice
Revisão da práti ca em casa  .............................. 20

Usando a Técnica do Ouvinte-Falante 
com seu fi lho  ................................................... 20

Ajudando seu fi lho a resisti r à pressão 
dos amigos  ....................................................... 24

Resisti ndo à pressão dos amigos  ..................... 26

Obtendo apoio na criação dos fi lhos  ............... 27

Práti ca em casa  ................................................ 28

Preparação para o encontro das famílias ......... 28

Conclusão  ........................................................ 28

Materiais necessários:
• crachás;
• lista de presença dos responsáveis (Encontro 
de Acompanhamento 1 – Responsáveis);
• várias moedas de 1 e 10 centavos;
• televisão ou data-show;
• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD/ entrada USB;
• caixa de som;
• DVD 3 (Encontro de Acompanhamento 2 – 
Responsáveis);
• cartaz “Técnica do Falante-Ouvinte” (kit);
• cartaz “Passos para resisti r à pressão dos 
amigos” (kit);
• DVD 2 (Encontro 6  –  Responsáveis);
• cartaz “Lemas das Mães, Pais e Responsáveis” 
(kit).

Encontro de 
Acompanhamento 4 – 

Responsáveis
REVER COMO AJUDAR COM A 

PRESSÃO DOS AMIGOS

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• rever apoio para a pressão dos amigos;
• saber como conseguir ajuda na criação.
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Quando os 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
...............................8 minutos

1. Peça aos responsáveis para descreverem uma 
ferramenta de criação dos fi lhos que usaram com 
sucesso em casa durante a semana;

2. peça aos responsáveis para dizerem uma 
ferramenta que ainda usam.

Usando a Técnica do Falante-
Ouvinte com seu fi lho

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

• Exemplo de falante-ouvinte, tarefas 
domésti cas;
• exemplo de falante-ouvinte, gritar.

Mostre a cena a seguir do DVD do Encontro de 
Acompanhamento 2 – Responsáveis, “Comunicar 
quando não concorda”, que começa aos 8 minutos 
no DVD.

Inicie o DVD

Narrador 1
Depois de ambas as partes se acalmarem e concordarem 
em trabalhar 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.

Narrador 2
Vamos ver um casal experimentando a Técnica do Falante-
Ouvinte. O falante tem a palavra e é breve. O ouvinte irá 
prestar atenção e tentar entender o ponto de vista do 
cônjuge. 
Depois que o falante parar de falar, o ouvinte irá verifi car 
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 pra o José passar o aspirador na sala 
de estar, mas você deixou ele a convencer de 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 não gostou de quando no outro dia eu deixei 
o José sair e jogar tênis.
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Kleber
– Certo. Toda vez você abre mão e deixa eles 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. Eles têm de limpar seus quartos 
e fazer suas tarefas domésti cas 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 suas tarefas domésti cas e limpem 
os quartos antes de irem a qualquer lugar?

Kleber
– Certo.

Narrador 2 (para a esposa) 
– Ok. Agora é sua vez de falar.

Lia
– Bem, eu acho que as regras são boas. Mas acho que 
existem algumas exceções. Por exemplo, quando meus pais 
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 podemos ver, vocês fi cam indo e vindo, revezando 
entre 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 
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? 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, não 
interrompe e resume o que foi dito. Se o ouvinte perder 
um ponto, o falante repete e o ouvinte tenta de novo.

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

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.

1. O falante fala rápido

2. O ouvinte não interrompe

3. O ouvinte resumo
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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
– Você me bateu porque gritei com a Ester?

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

Carol
– Então você acha que seja qual for 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 ela.

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 
responsáveis, temos que dar o exemplo. Somos o modelo.

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

Carol
– Eu sei que você se aborrece, mas eu só acho que é mais 
difí cil para a 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.

Pare o DVD aqui
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Usando a Técnica do Falante-
Ouvinte com seu fi lho
Ati vidade 4.1..........15 minutos 

1. Fixe o cartaz “Técnica Falante-Ouvinte” e 
pergunte aos responsáveis se a mulher da últi ma 
cena se saiu bem. Mencione o seguinte:

• o falante disse pouco.
• o ouvinte prestou atenção e não interrompeu;
• o ouvinte resumiu antes de dar seu ponto de 
vista;
• eles se revezaram.

2. diga ao grupo que eles vão prati car essa técnica 
como se esivessem falando com o fi lho.

Pergunte aos responsáveis por que seria difí cil 
usar a técnica com o fi lho;

3. o facilitador faz o papel de um jovem na 
seguinte situação e pede aos responsáveis para 
usarem a técnica. Se um responsável parar de 
usar a técnica, peça que outros responsáveis 
interrompam (como o narrador fez) e volte às 
regras do cartaz. Diga que eles não devem resolver 
a questão, só usar a técnica.

• Um fi lho diz ao responsável por que deveria 
fi car acordado até tarde;
• uma jovem diz por que ela quer uma roupa cara;
• um jovem diz por que deveria assisti r a certo 
programa.

4. diga que ouvir o fi lho não signifi ca que o 
responsável deve ceder ao pedido. Em vez disso, 
o responsável ouve o ponto de vista do fi lho antes 
de dizer qual é a regra ou negociar como resolver 
o problema.

Fim da ati vidade

Técnica Falante-Ouvinte

1. o falante tem a palavra e é breve;

2. o ouvinte presta atenção e não interrompe;

3. o ouvinte resume o que o falante disse;

4. falante e ouvinte se revezam.
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Ajudando seu fi lho a resisti r à 
pressão dos amigos
Ati vidade 4.2............6 minutos

1. Lembre os responsáveis que é difí cil para os 
jovens resisti rem à pressão dos amigos e que 
é úti l os responsáveis ajudarem a lembrar dos 
passos que aprenderam. Diga que os jovens 
parti cipantes desse programa conseguem resisti r 
muito melhor à pressão dos amigos e fi car longe 
de problemas;

2. fi xe o cartaz “Passos para resisir à pressão dos 
amigos” e revise como eles funcionam.

1. Pergunte: para que seu(sua) fi lho(a) saiba 
com certeza o que o amigo está tentando 
fazer com ele.  
2. Dê nome ao problema: ajuda o outro 
jovem a ver a seriedade do que está sugerindo.  
3. Diga o que pode acontecer: é importante 
para convencer o outro jovem a desisti r. 
4. 4. Dê outra ideia e chame para ir com você: 
signifi ca dizer outra coisa que poderiam fazer 
e convidar o jovem para fazer outra coisa. 
5. Fique tranquilo e diga: “Fulana, me 
escuta!”: signifi ca não fi car com raiva e 
aborrecido com a outra pessoa, fazê-la prestar 
atenção ao ser chamada pelo nome e fazer a 
outra pessoa parar de discuti r.
6. Repita os passos de  1 a 4: serve para 
deixar clara a opinião de seu(sua) fi lho(a) 
7. Saia para fazer o que você sugeriu: 
signifi ca que seu(sua) fi lho(a) sabe o que quer 
e está tomando boas decisões, se afastando 
do problema. 

3. mostre os primeiros três minutos do DVD do 
Encontro 6 – Famílias, “Responsáveis ajudando 
com a pressão dos amigos”.

Fim da ati vidade

Inicie o DVD
Fala do DVD................3 minutos

• Ajuda dos Responsáveis, roubo em lojas

Narrador 1
É difí cil ser adolescente hoje em dia. Tem o estresse na 
escola e em casa, a pressão dos amigos. Às vezes, parece 
que todos querem que você faça alguma coisa ou tente 
fazer algo que você não quer.
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Narrador 2
E é por isso que é difí cil ser pai também. Os responsáveis 
querem que seus fi lhos cresçam saudáveis e vençam na 
vida. Mas os responsáveis sabem que as pressões que os 
fi lhos enfrentam tornam tudo muito difí cil. 
Eles se preocupam com o fato de os fi lhos se meterem 
em apuros ou se envolverem em coisas que realmente 
poderiam prejudicá-los. Mas, quando responsáveis e 
fi lhos conversam, quando os jovens sentem que podem 
falar com os responsáveis sobre os problemas, e quando 
os responsáveis ouvem e os ajudam a descobrir como 
lidar com situações diíceis, todos ganham. Agora, vamos 
ouvir um jovem que tem um problema difí cil.

Carol
– Tudo bem? Você parece chateada.

Maria
– Oh, estou bem.

Carol
– Sabe, é bom falar, faz bem. Você está chateada desde 
que voltou do shopping com os amigos.

Maria
– Bem, se eu lhe disser, promete não dizer nada a 
ninguém?

Carol
– Você pode confi ar em mim, amor. Eu não vou contar a 
alguém a menos que seja preciso.

Maria
– Bem, foi a Samantha. Estávamos no trocador e ela viu 
uma blusa que gostou, mas não ti nha dinheiro. Ela estava 
pensando em colocar na mochila.

Carol (calmamente) 
– Mas ela levou sem pagar? 

Maria
– Não, a vendedora voltou e ela colocou de volta. Mas e 
se ela não fosse pega? 

Carol
– Bem, é uma situação difí cil. O que você vai fazer se isso 
acontecer de novo?

Maria
– Não vou mais ao shopping com ela.

Carol
– Mas e se outro dos seus amigos quisesse fazer a mesma 
coisa?

Maria
– Bem. Não sei o que eu faria. Eu não quero ter problemas, 
mas não quero que meus amigos pensem que sou idiota. 
Tem gente na escola que pega coisas sem pagar.

Carol
– Eu sei que é importante para você manter seus amigos. O 
que você acha que poderia fazer para se safar da situação?

Maria
– Bem, eu poderia perguntar ti po “o que vamos fazer?” 
ou algo assim.

Carol
– Pode ajudar, mas aposto que alguns furtam sem planejar. 
O que você aprendeu sobre como lidar com a pressão dos 
amigos?

Maria
– Bem, primeiro posso “fazer perguntas”. Depois “dar 
nome ao problema” e aí dizer “Isso é ilegal. Você pode ser 
preso”.

Carol
– Muito bem! É verdade. Tem uma mulher que o fi lho… 
bem, ele não aguentava a pressão dos colegas e acabou 
sendo preso por furto.

Maria
– E aí eu poderia sugerir algo como “Vamos beber alguma 
coisa”.

Carol
– Mas e se eles não forem com você?

Maria
– Eu vou embora e digo que eles podem vir depois se 
mudaremde ideia.

Carol
– Você conhece bem essa coisa de pressão. Quer ver como 
funciona? Eu vou ser seu amigo, e vamos estar no trocador. 
Tem essa camisa de seda cara que não posso comprar. Vou 
colocar na minha camisa e sair sem pagar.

Maria
– Mas isso é ilegal. Você vai ser presa, vai para a delegacia 
e eles vão chamar seus responsáveis.

Carol
– Mas eles nem sabem que eu peguei. Eles acham que 
temos três itens.

Maria
– Vamos lá. Estou com sede. Coloca de volta, vamos beber 
alguma coisa.

Carol
– Você é fraca! Sempre pensa que vamos ser presas.

Maria
– Bem, vou pra lanchonete. Se você mudar de ideia, venha 
comigo.
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Pare o DVD aqui

Fim da ati vidade

Resisti ndo à 
pressão dos amigos

Ati vidade 4.3............6 minutos 

1. O facilitador faz um jovem preocupado sobre 
como lidar com a pressão de um amigo. Um 
voluntário do grupo ajuda a lembrar os passos 
para lidar com a pressão dos amigos. Você pode 
usar uma ou mais das seguintes situações.

• Uma jovem diz que a amiga quer que ela fume 
no banheiro da escola;
• um jovem diz que o amigo quer que ele fume 
maconha.
• um jovem diz que um colega de aula quer que 
ele piche o carro do professor;

2. lembre os responsáveis que eles não devem 
dar bronca ou resolver o problema, mas sim 
ajudar o jovem a lembrar e usar os passos para 
lidar com a pressão dos amigos;

3. diga que eles ajudarão o jovem a prati car os 
passos no encontro das famílias.

Carol
– Muito bom, Maria. Você realmente sabe dessas coisasde 
pressão de amigos, estou orgulhosa de você. Você pode não 
conseguir evitar que seus amigos se metam em problemas, 
mas você pode, sem dúvida, cuidar de você mesma. Muito 
bem!
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Obtendo apoio na 
criação dos fi lhos
Ati vidade 4.4..........12 minutos 

1. Lembre como é difí cil ser pai. Diga que o 
apoio deles ajuda muito. Diga também quais das 
seguintes coisas são de ajuda para os responsáveis:

• cônjuge/parceiro;
• ti os;
• avós;
• amigos;
• religião;
• vizinhos;
• insti tuições comunitárias de apoio familiar 
(casas de recuperação, serviços sociais, grupos 
voluntários, casa da criança, etc.);
• médico;
• conselheiro tutelar;
• livros, arti gos.

2. diga aos responsáveis que cada um 
provavelmente tem diferentes ti pos de apoio. 
Ajude-os a abrirem o caderno na ati vidade “Apoio 
na criação dos fi lhos” e peça a eles para ti rarem 
uma moeda de um e 10 centavos. Leve moedas 
para todos;

3. ajude o grupo a localizar a ati vidade “Minhas 
Ajudas” no Caderno dos Responsáveis e organize 
moedas para que eles possam ti rar. 

4. explique que o círculo mais ao centro 
representa o apoio que são as pessoas e grupos 
aos quais os responsáveis poderiam consultar 
para qualquer ti po de ajuda, com quem podem 
conversar facilmente.

5. oriente os responsáveis a desenharem e 
marcarem círculos ao redor dos anéis centrais:

• use a moeda de um centavo mais ao centro 
para representar as pessoas ou grupos que lhe 
dão mais apoio;
• use a moeda de 10 centavos para desenhar 
círculos mais afastados, representando as pessoas 
ou os grupos que lhes dão bom apoio, mas que 
não são tão próximas;

Discussão:

EU
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6. faça um debate sobre que ti pos de pessoas e 
grupos podem dar mais apoio aos responsáveis;

7. peça ideias aos responsáveis sobre como au-
mentar o apoio que recebem na criação dos fi lhos.

Certi fi que-se de que esses itens sejam 
mencionados:
• pedir ajuda específi ca;
• comparti lhar os problemas;
• sair juntos;
• convidar algum amigo ou familiar para sair 
com você e seus fi lhos;
• frequentar algum grupo espiritual.

Nota: pergunte ao grupo se eles gostariam de 
se encontrar novamente informalmente para 
receber apoio de grupo. Caso manifestem 
interesse, ajude-os a planejar uma data, a 
pessoa que fi cará responsável e onde será o 
encontro.

Fim da ati vidade

Práti ca em casa
...............................1 minuto 

1. Prati cando a Técnica do Falante-Ouvinte com 
seu fi lho;

2. peça para abrirem o caderno no cartão “Todos 
os responsáveis precisam de apoio”.

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

1. O encontro das famílias começará com um jogo 
no qual jovens e adultos verão o que gostam e 
não gostam;
2. após a brincadeira os responsáveis ajudarão os 
jovens a usarem os passos da pressão dos amigos 
e a identi fi carem qualidades que a família tem.

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

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

Índice
Roda de elogios  ............................................... 34

Lidando com o estresse  ................................... 34

Revisando os passos de resistência à  
pressão dos amigos  ......................................... 35

Pratique todos os passos  ................................. 38

Prática das habilidades  .................................... 38

Preparação para o encontro das famílias  ........ 39

Conclusão  ........................................................ 39

Materiais necessários:
• lista de presença dos jovens (Encontro de 
Acompanhamento 1 – Jovens);
• regras (Encontro de Acompanhamento 1 – 
Jovens);
• crachás (1 para cada participante);
• placas 1-9 (kit);
• dados de 6 lados;
• televisão ou data-show;
• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD/ entrada USB;
• caixa de som;
• DVD 3 (Encontro 6 –  Jovens);
• cartões “Lidando com nosso estresse” (12) 
(kit);
• cartaz “Criando a situação” (kit);
• cartões “Situação problema” (10) (kit);
• cartaz “Praticando as habilidades” (kit);
• cartaz “Lema dos jovens” (Encontro 1 – Jovens).

Encontro de 
Acompanhamento 4 – Jovens 

PRATICAR NOSSAS 
HABILIDADES

Objetivos
Os jovens irão: 
• aprender maneiras de lidar como estresse;
• revisar as habilidades de resistência à pressão 
dos amigos;
• praticar as habilidades dos encontros 1-4.
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Quando os jovens 
chegarem
.................................2 minutos 

1. Auxilie os participantes a escreverem seus 
nomes nos crachás;

2. peça para cada pessoa verificar o nome na lista 
de presença dos jovens;

3. mostre a lista de regras (Encontro de 
Acompanhamento 1 – Jovens ).

Roda de elogios
.................................6 minutos 

Peça os jovens e facilitadores para sentarem em 
círculo e elogiarem a pessoa sentada ao lado 
deles. 
Se um jovem não conseguir fazer um elogio em 
5-10 segundos, um dos líderes deve sugerir um 
elogio.

Lidando com o estresse

Atividade 4.1..........10 minutos 

1. Pergunte aos membros do grupo se eles 
lembram das formas de lidar com o estresse que 
aprenderam no Encontro 3 – Jovens. 

2. lembre o grupo que eles incluíram: se exercitar, 
conversar, ficar só, ouvir música, se distrair, 
respirar fundo, sair, contar até 10, dizer “Eu posso 
resolver isso” e fazer uma oração.

3. fixe os cartões “Lidando com o estresse” ao 
redor da sala em local visível com fita crepe;

4. o facilitador o lê cada uma das situações, uma 
por vez. Depois de ler cada situação, peça que os 
jovens escolham a opção que usariam, ficando 
perto do cartão escolhido. Comente a técnica que 
o jovem escolheu antes de ler a segunda situação. 

Diga que não existe resposta certa.
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Lidando com nosso estresse:
• seu professor passa uma tarefa muito difícil;
• você descobre que seu namorado/namorada 
não gosta mais de você;
• seu irmãozinho bagunça seus CD’s;
• sua mãe diz que você tem que limpar seu 
quarto antes de sair com os amigos;
• você tem medo de não entrar no time;
• você tem que apresentar um trabalho na 
escola e está nervoso;
• você brigou com seu melhor amigo;
• seus responsáveis estão brigando e você tem 
medo que eles se divorciem;
• você quer assistir à TV, mas tem muita lição de 
casa;
• seu irmão mais velho não quer deixar você ver 
seu programa favorito;
• seu animal de estimação morre;

O facilitador pode criar outras situações.

5. depois de ler cada situação e os jovens terem 
escolhido a resposta, faça-os voltar ao centro da 
sala antes de ler a próxima situação. Se um jovem 
escolher sempre a mesma técnica, incentive-o a 
escolher outras formas.

Fim da atividade

Revisando os passos de 
resistência à pressão dos 
amigos
Atividade 4.2............5 minutos 

1. Pergunte aos jovens que situação de pressão 
dos amigos ele ou amigos tiveram nas últimas 
semanas ou meses;

2. lembre aos membros do grupo que eles 
aprenderam os passos para resistir à pressão dos 
amigos e peça que digam os passos que lembram;

3. anote na cartolina e mostre aos jovens as 
placas se tiverem esquecido;

4. diga aos jovens que eles vão ver o DVD do 
Encontro 6 – Jovens mostrando todos os passos.
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Inicie o DVD

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

Narrador 1
Agora você precisa praticar todos os estágios no seu grupo. 
Eis alguns lembretes.

Faça perguntas
Para quê?

De que vai valer isso?
Por quê? Para quê?

Dê nome ao problema 
Somos menores de idade. Mas 

isso é ilegal. Você sabe como isso 
faz mal pra os pulmões?

Eu não vou roubar. Não vale a 
pena e é ilegal.

Diga o que pode acontecer 
Podemos ser pegos.

É ilegal, e se você for pego vai ter 
problemas. 

Isso é ilegal e ninguém mais 
confiaria em você.

Não! A gente vai ser expulso

Sugira outro jeito
Se você quer chuterias, arranje 
um emprego e compre! Vou ao 

parque jogar futebol. Eu vou 
assistir a um DVD ou algo assim.
E por que não pegamos dinheiro 

e vamos depois?

Faça o que quiser

Se você mudar de idéia, vou estar 
em casa.

Vou conseguir trabalho e ganhar 
dinheiro para as chuteiras.

Vou pra aula de matemática. 
Você devia vir também.

Tá Vamos a pé.
Tô indo pra casa.
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Narrador 2
Mas estamos vivendo no mundo real e às vezes os amigos 
não nos deixam passar por todas essas etapas. O que tem 
que fazer é manter a calma. Diga o nome do seu amigo e 
fale:
“Olha aqui”, aí volte e passe por todas as fases com ele de 
novo. 

Tudo bem, Jô?

O que é?

Você quer vir a minha casa hoje à noite? Para quê? 

Porque meu pai saiu e há algumas bebidas na geladeira. 

Meu tio é alcoólatra e não quero acabar como ele.

Uma bebida não vai fazer você ser como seu tio. 

Então vem você pra minha casa.

Não quero ir pra sua casa, quero beber. 

Venha para minha casa e vamos ver um DVD. 

Não, olha, não vai te fazer mal.

Olha, eu vou estar na minha casa. Se você quiser ir, eu vou 

estar lá, Jô! Vamos lá.

Tô indo. 

Narrador 1
E, às vezes, nossos amigos não querem ouvir não importa 
o que dissermos, mas, se um amigo está tentando nos 
meter em enrascada, ele pode ser um amigo, mas, naquele 
momento, ele não é. Se ele não quer ouvir, você não tem 
escolha a não ser ir embora, ma s lembre que queria que 
ele fosse com você. Você quer cuidar do seu amigo, mas se 
ele não aceita os avisos ou sugestões, precisa se certificar 
de que você não vai ter problemas. Agora, junte todos os 
passos e pratique tudo.

Narrador 2
Leva tempo e prática para conseguir dizer essas coisas, mas 
depois que se acostuma, vai achar muito mais fácil afastar 
seus amigos e você mesmo de problemas.
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Praticando todos  
os passos
Atividade 4.3..........15 minutos

1. Divida o grupo em duas equipes;

2. fixe as placas dos encontros 5 e 6 de jovens ou 
peça para os jovens abrirem seus cadernos nas 
placas desses encontros;

3. fixe o cartaz “Criando a situação” e deixe os 
jovens escolherem situações dos cartões de 
“Situação problema” para praticarem os passos;

4. divida as equipes em duplas (com um facilitador 
ajudando cada equipe);

5. faça as duplas praticarem todos os passos que 
acabaram de ver com os membros das equipes 
ajudando e segurando os sinais;

6. perto do fim da atividade, tente fazer os jovens 
praticarem as habilidades sem a ajuda das placas.

Fim da atividade

Prática das habilidades
Atividade 4.6............5 minutos 

1. Os jovens jogarão dados usando as habilidades 
que aprenderam;

2. fixe o cartaz “Prática das habilidades” e peça 
um jovem, que se dispuser, para ler a lista;

3. com os jovens sentados em círculo, peça que 
joguem os dados e respondam com as instruções 
do cartaz “Praticando as habilidades”. Continue 
até que todos participem. Se o tempo for 
suficiente, faça outra rodada.

Fim da atividade
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Preparação para o 
encontro das famílias 
...................................1 minuto 

1. Diga aos jovens que no encontro das famíias 
eles vão praticar os passos de pressão dos amigos 
com seus responsáveis;

2. depois farão uma atividade na qual falarão 
com os responsáveis sobre coisas que fazem em 
família e coisas que gostariam de melhorar.

Conclusão
................................ 2 minutos

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

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

Índice
Aprendendo sobre o outro  .............................  41

Práti ca da pressão dos amigos com os 
responsáveis  ...................................................  42

Fortalecendo nossas famílias  ..........................  42

Debate em família  ..........................................  43

Fechando o círculo  .........................................  44

Materiais necessários:
• placas (Encontro 4 – Jovens);

• cartaz “Criando a Situação” (Encontro 4 –
Jovens);

• cartaz “Coisas que a Família Faz Bem” (kit);

• cartaz “Formas de Fortalecer nossas Famílias” 
(kit);

• cartaz “Frase de Conclusão” (kit);

• caderno de ati vidades responsáveis e jovens;
• cartaz “Lema dos Jovens” (Encontro 1 – 
Jovens) (kit).

• cartaz “Lema das Famílias” (1) (Encontro 1 – 
Responsáveis) (kit).
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(1) (Encontro 1 – Responsáveis) (kit).

Encontro de 
Acompanhamento 4 – Famílias 

A FORÇA DA FAMÍLIA

Objeti vos
As famílias irão:
• aprender sobre o que cada um gosta ou não 
gosta.
• apoiar as metas de resistência à pressão dos
• amigos.
• fortalecer a família.
• aprender a comunicar os problemas e 
preocupações da família.
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Aprendendo sobre o outro

Ati vidade 4.1.............7 minutos

1. Informe ao grupo as categorias que as pessoas 
podem responder de formas diferentes. Em 
seguida, cada pessoa irá para um lado diferente 
da sala para indicar sua escolha.

2. Use as categorias a seguir.

• Gosta de acordar cedo x odeia acordar cedo.
• Prefere carne x frango.
• Prefere inverno x verão.
(Após essa categorização, peça às pessoas de 
cada grupo para dizer por que preferem verão ou 
inverno.)
• Prefere rock x sertanejo.
(Peça aos responsáveis para perguntar aos fi lhos 
que música eles gostam e peça aos fi lhos para 
fazer as mesma pergunta aos responsáveis.)
• Gosta de estar arrumado x bagunçado.
• Prefere estar acompanhado x sozinho. (Após 
essa categoria, peça às pessoas para dizer que 
coisas gostam de fazer em grupo ou sozinhas.)
• Prefere planejar x fazer na hora.
• Se decide fácil x não se decide fácil.
• Prefere esporte x comédia. (Peça aos  
responsáveis para perguntar aos fi lhos que 
programas eles gostam e peça aos fi lhos para 
fazer a mesma pergunta aos  responsáveis.)

Discussão

3. Faça a seguinte pergunta aos  responsáveis:

• O que você aprendeu sobre os jovens?

4. Em seguida pergunte aos jovens:

• O que você aprendeu sobre os adultos?

Fim da ati vidade
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Práti ca da pressão dos amigos 
com os  responsáveis

Ati vidade 4.2.............12–15 minutos

1. Diga ao grupo que os  responsáveis e os jovens 
irão prati car os passos da “Pressão dos Amigos” 
como no Encontro 6. Os  responsáveis irão 
pressionar os jovens e os jovens seguirão todos 
os passos.

2. Dê as placas aos membros do grupo para 
segurarem para os jovens.

3. Fixe os cartazes “Criando a Situação” e diga aos  
responsáveis que usem essas frases no início para 
que os jovens possam prati car as perguntas.

4. Faça cada dupla de jovem ou responsável 
prati car com a ajuda dos outros.

Fim da ati vidade

Fortalecendo nossas famílias
Ati vidade 4.3.............15 minutos

1. Diga ao grupo que:

Todas as famílias presentes são fortes – coisas que 
fazem bem em família. São bons em dizer quando 
estão aborrecidos, se divertem juntos, solucionam 
problemas juntos, ou talvez sua família ajude os 
avós e vizinhos. Algumas famílias têm um bom 
senso de humor, e outras são admiraráveis.

Na semana anterior falamos sobre o que vocês 
fazem melhor, agora, após terem parti cipado do 
Programa Famílias Fortes. Nesse momento, vamos 
ver algo que sua família gostaria de melhorar: 
como ati ngir uma meta nova.

2. Ajude o grupo a localizar no Caderno de 
Ati vidades a ati vidade “Coisas que as famílias 
fazem bem” e peça a cada família para escolher 
duas coisas que fazem bem e uma coisa que 
gostariam de melhorar. Depois peça que pensem 
em coisas que poderiam fazer para se fortalecer.

3. Em seguida peça que abram na página onde 
há “Formas de Fortalecer a Família” para dar-lhes 
ideias.

Coisas que as famílias fazem bem
• admirar uns aos outros
• resolver problemas juntos
• comparti lhar crenças espirituais
• se comunicar
• ter senso de humor
• ajudar os outros
• se diverti r juntos
• dar tempo para o outro
• trabalhar juntos
• ouvir um ao outro
• ser envolvido na comunidade

1. pergunte

2. dê nome ao problema

3. diga o que pode acontecer

4. dê outra ideia e chame para ir com 
você

5. fi que tranquila e diga: “me escuta!”

6. repita os passos de 1 a 4

7. saia para fazer o que você sugeriu



39

4. Inicie a ati vidade “Fortalecendo Nossa Família” 
e peça às famílias para preencher. Ajude conforme 
for necessário.

Discussão

5. Após cinco minutos, faça um debate sobre que 
qualidades as famílias querem ter e quais etapas 
devem cumprir.

6. Por fi m, peça que comparti lhem quais seriam 
as barreiras e como poderiam vencê-las para 
ati ngir a meta.

Fim da ati vidade

Debate em família
Ati vidade 4.4.............10 minutos

1. Peça que abram no Caderno de Ati vidades 
a ati vidade “Debate em família” para os  
responsáveis e jovens e oriente que sentem-se 
em família.

Discussão

2. Incenti ve os  responsáveis e jovens a conversar, 
fazendo as perguntas descritas no “Debate em 
família” e discuti ndo outros itens que quiserem. 

• “Eu gosto quando você…”
• “Queria que saíssemos para…”
• “Me incomoda quando…”
• “Nesse programa eu aprendi…”
• “Espero que…”

Fim da ati vidade
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Frases de Conclusão

“Um coisa que nossa família faz melhor 
por ter parti cipado do Programa Famílias 

Fortes...”.

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

1. Peça às famílias que formem um círculo com 
os jovens ao lado de seus  responsáveis;

2. peça aos parti cipantes abrirem o caderno de 
ati vidades na ati vidade “Frases de Conclusão” e 
faça cada pessoa dizer:

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

3. peça aos jovens que façam um círculo interno 
olhando para os responsáveis do círculo externo. 
Oriente os jovens para girarem pelo grupo de  
responsáveis e incenti vem os parti cipantes a se 
cumprimentar e dizer “Parabéns”, “Boa sorte”, ou 
“Foi bom te conhecer”;

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

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

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

Fim da ati vidade
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