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Materiais necessários:
• lista de presença dos responsáveis;
• crachás (um para cada parti cipante);
• televisão ou data-show;
• caixa de som;
• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD/entrada de USB;
• DVD 1 (Encontro 2 – Responsáveis);
• caderno de ati vidades dos responsáveis;
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(1) (Encontro 1 – Responsáveis) (kit)
• cartolina;
• pincéis atômicos (1 por pai/responsável);
• papel cortado e fi ta adesiva (5-6 por pai/
responsável);
• cartaz “Frases que começam com EU” (1) 
(kit);
• cartaz “Árvore da Família” (1)(kit);
• cartaz “Tipos de Árvores” (1) (kit).

ENCONTRO 2 – Responsáveis
AS REGRAS D A NOSSA CASA

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• compreender as mudanças que os jovens 
passam no período da adolescência;
• entender por que as regras são necessárias e 
importantes;
• aprender como lembrar seus fi lhos e fi lhas 
sobre as regras de forma positi va sem criti cá-los.

Nota ao facilitador:
nas ati vidades que ti verem uso de cartolina, 
o facilitador pode usar papel pardo, quadro 
branco ou qualquer material similar, poderá 
ainda optar por fazer a ati vidade de modo oral, 
sem usar nenhum destes materiais ou tomando 
notas em um papel, caso seja necessário 
lembrar depois.
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Os parti cipantes estão 
chegando
.......................... 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
.......................... 9 minutos

1. Faça as seguintes perguntas e discuta com o 
grupo:

• que limite você defi niu para seu fi lho durante 
a semana?
• como você demonstrou amor em casa para o 
seu fi lho?
• o que está funcionando bem em casa?

AVISO

Tenha cuidado para não gastar mais de 10 
minutos com a introdução. Do contrário, o 
encontro se atrasará, os jovens terminarão 

primeiro e o encontro da família fi cará 
prejudicado.

10 min.
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Inicie o DVD

Como são os jovens
nesta idade

Fala do DVD
.............3 minutos

Narrador 1
Neste encontro, vamos conversar sobre como os fi lhos dessa 
idade são e o que você deve esperar deles. Alguns pais ou 
responsáveis sentem que seus fi lhos, na fase da adolescência, 
esqueceram tudo o que foi ensinado para eles. É bom ouvir o 
que outros pais ou responsáveis estão percebendo em seus 
fi lhos, saber o que é normal para essa idade e descobrir que 
ti po de regras outras famílias estabelecem.

Narrador 2
Os fi lhos precisam de AMOR E LIMITES. Eles precisam saber 
que nós os amamos e eles precisam de limites, regras e 
consequências quando não fazem o que deveriam fazer. 
Vamos começar pensando como os fi lhos nessa idade são e 
que ti pos de regras funcionam. Vamos assisti r a um casal de 
pais ou responsáveis falando sobre seus fi lhos

Lia
– Sabe, Júlia, eu não tenho certeza se estou pronta para 
essa fase da adolescência. Mal posso acreditar o quanto 
o Roberto mudou no últi mo ano. Ele era um garoto 
descontraído. Ele seguia as regras na maioria do te mpo. 
Mas, agora, bem, agora ele questi ona quase tudo que eu 
digo . como se eu esti vesse maltratando ele quando peço 
para levar o lixo para fora

Júlia
– Fico feliz em saber que a Ana não é a única. Ela nunca 
fazia cara feia pra mim. Mas. outro dia, fomos ao centro 
fazer algumas compras  e encontramos alguns amigos dela. 
E ela agiu como se não quisesse ser vista comigo, e isso me 
deixou muito mal. E as roupas! Só quer de marca. Bem, eu 
não tenho condições. Sinto muito por ela, mas não dá

Lia
– Acho que estão crescendo, né? Não vão ser criancinhas 
para sempre. Não dá pra acreditar! Roberto sempre precisa 
de novas calças jeans  e os seus pés: logo vamos ter que 
colocar barcos neles! (os pais ou responsáveis riem.) Oh! Eu 
não sei, mas não é apenas o tamanho que está mudando, 
a sua ati tude também. Outro dia ele parecia tão crescido. 
Ele me disse: ‘Olha, mãe, vamos ter que começar a reciclar, 
senão vamos acabar vivendo em cima de um aterro sanitário.
Aí o humor dele muda. Uma hora ele está no topo do mundo 
e depois age como se ele não ti vesse nenhum amigo.

Júlia
– Ah, meu Deus. É realmente bom poder falar com você 
sobre isso… porque eu não sei o que está acontecendo! Na 
verdade, talvez os adolescentes tenham que mudar, não 
sei. Mas isso me faz lembrar de quando Ana ti nha 2 anos, 
ela era linda, doce e agradável, e depois virou uma monstra! 
É gritar “não!”e sair correndo.

Narrador
Como os pais dizem, existem muitas mudanças em seus fi lhos 
nessa idade. Os corpos mudam, e também seu estado de 
espírito e a forma como se relacionam com a família e amigos. 
Eles são mais independentes, e suas ati vidades mudam 
também. Eles fi cam mais tempo sozinhos. Pense um pouco nas 
mudanças que você percebeu em seu próprio fi lho ou fi lha.
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Como são os jovens
Ati vidade 2.1 ............. 10 minutos

1. Peça ao grupo que pense que ti pos de 
mudanças podemos perceber nessa fase;

2. escreva você mesmo três categorias numa 
cartolina, deixando espaço para acrescentar as 
respostas. Dê exemplos de cada ti po de mudança. 
Por exemplo:

• fí sica (pés maiores);
• relacionamento com a família (mais 
independentes);
• ati vidades (mais envolvido com os amigos).

3. divida os pais em 3 grupos;

• Grupo 1: alterações fí sicas;
• Grupo 2: mudanças na forma como os jovens 
se relacionam com a família;
• Grupo 3: mudanças nas ati vidades.

4. oriente que cada grupo deve dizer entre si 
as alterações que acontecem naquela categoria. 
Peça que tentem encontrar pelo menos 5 mudan-
ças naquela categoria;

5. depois de 5-6 minutos peça que os grupos 
comentem as mudanças que pensaram enquanto 
você as escreve na cartolina.

Certi fi que-se de que esses itens foram 
mencionados:

fí sico:
tamanho, mais alto, problemas de
pele, suor, característi cas sexuais;

ati vidades:
mais tempo sozinho, mais tempo com os amigos, 
querem usar o telefone, fazer o que os outros 
fazem;

relacionamento em casa:
instabilidade emocional, mais adulto em seu 
modo de pensar, questi ona mais as regras e passa 
menos tempo com os pais.

Dicas:
se o grupo for pequeno, faça as perguntas a todo 
grupo, sem dividi-lo.

Se todos os parti cipantes do encontro souberem 
ler e escrever, você pode distribuir papel cortado 
e fi ta adesiva para os grupos e pedir que colem na 
cartolina depois.

ATENÇÃO!
Este exercício concentra-se no desenvolvimento 
saudável. Se o pais colocaram no desenho coisas 
que não são saudáveis (como problemas com a lei, 
roubar, menti r, fazer sexo muito cedo), chame a 
atenção aos itens listados que são saudáveis. Diga 
a eles que vão aprender formas de ajudar a mudar 
o comportamento que eles não gostam e mais à 
frente teremos tempo para conversar sobre os 
problemas.

Que mudanças você 
vê no seu fi lho?

10 min.
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Regras em casa? 
Por quê?
Fala do DVD
............. 2 minutos

• Necessidade de regras da casa

Narrador 1
Você provavelmente já viu que outros pais ou responsáveis 
estão percebendo algumas das mesmas alterações em seus 
fi lhos que você também vê nos seus fi lhos. É normal que 
eles questi onem suas regras, se aborreçam e até mesmo 
respondam. Não é de estranhar que ser pai possa ser 
tão frustrante! Mas saber o que é normal ajuda. Se você 
ainda não notou muitas dessas coisas, você vai saber o 
que esperar quando seus fi lhos fi carem mais velhos. Os 
jovens precisarão crescer muito para se tornarem adultos 
responsáveis.

Narrador 2
Só porque é normal não signifi ca que você deve sentar-se e 
deixar que as coisas aconteçam. Agora que ele está fi cando 
mais velho, mais do que nunca é importante que o seu fi lho 
aprenda a ouvir e tratá-lo com respeito. Se você deixar para 
lá quando seu fi lho o ignora, responde, ou se recusa a fazer 
o que você pede, as coisas podem fi car realmente fora de 
controle.

Júlia
– Eu preciso de alguém para conversar. Eu realmente não sei 
o que fazer com a Ana. Ela está se tornando tão linguaruda. 
Ela até bateu boca com a avó outro dia.
E quando ela não é mal educada, ela me ignora  eu 
realmente não sei o que fazer.

Carol
– Parece que a Ana precisa de algumas regras em casa.

Júlia
– Ela sabe das regras muito bem! Eu digo as regras até fi car 
roxa. Mas não faz diferença.

– Aposto que ela sabe que não deveria falar assim. Na nossa 
casa ajudou quando fi zemos uma lista de regras. De alguma 
forma, quando escrevemos entra melhor na cabeça. A meu 
ver, é como um jogo de futebol. Se ela está jogando futebol 
e não sabe muito bem as regras, ela vai pegar um cartão 
amarelo ou vermelho. Há muita confusão em nossa casa, 
mas quando se trata das regras, se fi zerem besteira, não há 
desculpa.

Júlia
– Por onde eu começo? Tem hora pra ir dormir, não deverá 
chegar tarde, tem que fazer as tarefas, não poderá ser 
linguarudo, não brigar com o irmão. Por onde eu começo?

Carol
– Oh! Você só precisa começar com alguma coisa. Se você 
colocar tudo de uma vez é muito difí cil.

Júlia
– Certo.
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Como estabelecer regras e 
responsabilidades
Fala do DVD
............. 1 minuto

• Regra do jantar

• Regra da lição de casa

Regras e responsabilidades para 
meu fi lho
Ati vidade 2.2 ............. 4 1 / 2 minutos

1. Auxilie o grupo a localizar a ati vidade no 
caderno dos responsáveis onde se encontra a lista 
de tarefas;

2. circule entre os pais para ajudá-los durante a 
próxima narração, se necessário.

Narrador
Começar com apenas algumas regras é uma boa ideia. E, 
para as regras funcionarem, você tem que dizer aos seus 
fi lhos exatamente quais são.

Júlia (para João)
– João, você veio jan tar tarde nas últi mas noites. De agora 
em diante, a regra é: “Chegue em casa às 6 h da tarde, a 
menos que você telefone e avise”.

Pedro (pedindo para Maria escrever uma regra em um 
papel para colocar na geladeira)
– Maria, você fi cou chateada ontem à noite porque era 
hora de dormir e você não ti nha terminado a tarefa? Agora 
vamos ter uma nova regra:
“Sem televisão ou jogos de computador antes do jantar, e 
só os terá quando terminar sua tarefa”. E nós vamos colocar 
isso na sua nova lista de regras e colar na geladeira. Sim?

Maria
– OK.

Narrador 1
Fazendo uma lista de regras da casa–coisas que seus fi lhos 
realmente precisam lembrar–ajuda a acompanhar o que 
eles devem fazer. Como o pai disse, “Assim eles não podem 
dizer que não sabiam”. O que você espera que o seu fi lho 
faça, ou não faça, dentro e fora de casa? Pense nas regras 
para fazer os afazeres domésti cos, a tarefa, as refeições e 
dormir.

Narrador 2
Que pequenos afazeres você espera que seu fi lho faça em 
casa? Escreva um ou dois afazeres–como arrumar a cama, 
a mesa, ti rar o lixo, ou ajudar com a louça (pausa de 50 
segundos).

“Fazer regras específi cas 
para seu fi lho”

30 seg.

Narrador 1
Em seguida, pense que horas você quer que seu fi lho faça 
a tarefa todos os dias depois da escola? Após comer ? Antes 
da TV? Anote as suas respostas (pausa de 15 segundos).

“Que tarefas domésti cas 
seu fi lho faz?”

50 seg.
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Narrador 1
Agora pense que horas seu fi lho deve estar  em casa para 
a janta, ou, se vocês não comem juntos, que horas devem 
chegar em casa à noite (pausa de 15 segundos).

Narrador 1
Por últi mo, que horas você acha que seu fi lho deve estar 
na cama se ti ver escola no outro dia? Eles devem ir dormir 
20h30, 21h ou que horas? Anote suas respostas (pausa de 
15 segundos).

Narrador 2
Nesta ati vidade só vimos quatro coisas que poderiam ser 
responsabilidades ou regras. Provavelmente, há coisas que 
você pode querer como regras, como não menti r, ou roubar, 
não responder, não brigar com os irmãos e irmãs. O que é 
importante é que você pense sobre o que você realmente 
deseja que o seu fi lho faça ou não faça sobre cada uma 
dessas coisas e, em seguida, diga para eles.

Narrador 1
Se concentre nas coisas que seu fi lho tem problemas. Não 
adianta fazer uma regra que já é seguida. Mas não comece 
com os problemas graves que o preocupam muito. É melhor 
começar com as regras que você pode aplicar facilmente. 
Naturalmente, algumas crianças têm mais problemas 
com regras que outras. Se o seu fi lho segue as regras 
facilmente agora, é bom lembrar que mais regras podem 
ser necessárias depois, se surgirem problemas diferentes.

“Quando seu fi lho deve 
fazer a lição de casa?”

15 seg.

“Que horas seu fi lho 
deve estar em casa para 

jantar?”

15 seg.

“Que horas seu fi lho 
deve ir dormir?”

15 seg.
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“Eu fi co…”
Ati vidade 2.3 ............. 2 minutos

1. Ajude os pais a localizarem a ati vidade no 
caderno para que possam conti nuar a lição. Use 
o cartaz “Frases que começam com EU” para fi xar 
o exercício;

2. leia as situações sugeridas e pergunte aos 
parti cipantes o que senti riam em cada uma delas. 
Pode facilitar se usar a expressão “Eu fi co” ou “Eu 
me sinto”. Reforce que se trata de um senti mento. 
Diga ao grupo para não apresentar soluções 
agora, apenas para expressar seus senti mentos 
nessas situações.

Frases que começam com “Eu”

ETAPA 1 – “EU FICO”

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

Narrador 2
Temos ouvido sobre regras para defi nir limites – para que 
os fi lhos saibam o que devem fazer. Mas também sabemos 
que precisamos do amor, bem como dos limites. Em outras 
palavras, temos que ajudar os fi lhos a seguirem as regras 
sem gritar, criti car ou culpá-los. Porque, quando se grita 
ou criti ca, eles podem senti r-se mal sobre si próprios ou 
tornarem-se ainda mais rebeldes.

Aprender a começar a frase com “EU” pode dar a você a 
oportunidade de lembrá-los sobre uma regra sem deixá-los 
tristes.

A frase que começa com ‘EU’ tem quatro partes. Na 
primeira parte você descreve como você está se senti ndo, 
usando palavras que expressam senti mentos reais – como 
frustrado, decepcionado, magoado ou irritado. A frase 
que começa com ‘EU’ pode ser usada para expressar 
senti mentos positi vos e elogios, mas, por hora, vamos nos 
concentrar em usá-la para quando você está chateado, ou 
quando você vir seu fi lho fazendo algo errado. Vejamos 
como alguns pais permitem que seus fi lhos saibam como 
estão se senti ndo sobre o problema.

Kleber (para a Rosa, calma, mas fi rme)

– Rosa, eu estou triste.
Luisa (mãe na cozinha para Rita, calma, mas fi rme)

– Rita, eu estou muito chateada.
Pedro (para Daniel, no parque, calmo, mas fi rme) – Estou 
decepcionado.

Narrador 1
Às vezes as pessoas fazem mau uso dizendo algo como “Eu 
acho que você deve estar trabalhando demais”. O “eu acho” 
deve ser seguido do seu real senti mento. Agora você terá 
a chance de ensaiar o que o pai pode estar senti ndo em 
algumas situações tí picas.

“Responda as situações 
dizendo: 

Eu fi co....” 

2 min.

Se você perceber que o grupo tem difi culdade de 
identi fi car o que são senti mentos, faça uma lista 
rápida no quadro, cartolina ou mesmo falada, 
dando alguns exemplos de senti mentos.
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a. sua fi lha conti nua ao telefone, e já passou da 
hora de dormir;

b. apesar de pedir, seu fi lho não realizou sua 
tarefa domésti ca de levar o lixo para fora;

c. sua fi lha respondeu mal quando você disse 
que não podia ir ao cinema.

Fim da ati vidade

Usando frases que 
começam com “EU”:

ETAPA 2 – “QUANDO …”

Fala do DVD
............. 1 minuto

“Eu fi co … quando você ...”
Ati vidade 2.4 ............. 3 minutos

1. Leia as mesmas situações do cartaz (da 
ati vidade anterior), peça que os parti cipantes 
repitam o que senti riam e descreva a ação do 
fi lho;

2. diga ao grupo que ainda não vão apresentar 
soluções, apenas expressar seus senti mentos e a 
situação que os causaram;

a. sua fi lha conti nua conversando ao telefone, e já 
passou da hora de dormir.
Por exemplo, “Fico frustrado (decepcionado, 
irritado) quando você conti nua falando ao 
telefone após a hora de dormir”;
b. apesar de pedir, seu fi lho não terminou sua 
tarefa domésti ca de levar o lixo para fora;
Por exemplo, “Fico irritado (aborrecido, frustrado) 
quando vejo que o lixo ainda está na pia”;
c. sua fi lha respondeu quando você disse que não 
podia ir ao cinema.
Por exemplo, “Fico magoado (decepcionado, com 
raiva) quando você me responde mal”.

Fim da ati vidade

Narrador 1
A próxima parte de uma frase que começa com “eu” é para 
descrever a situação, sendo o mais específi co possível. 
Vamos ver como os pais ou responsáveis descrevem o seu 
senti mento em relação à ação dos seus fi lhos.

Kleber (para Rosa)
– Rosa, eu me sinto triste quando vejo você assisti ndo 
televisão antes de terminar sua tarefa.

Luisa (para Rita)
– Rita, eu fi co chateada quando a pia ainda está cheia de 
louça suja.

Pedro (para Daniel)
– Daniel… fi quei decepcionado quando descobri que você 
menti u para mim sobre onde você estava depois da escola.

Narrador 2
É importante que você descreva o comportamento 
indesejado evitando culpar, dar sermões ou broncas. 
Apenas descreva o comportamento específi co ou situação. 
Agora, o seu líder de grupo irá ler as mesmas situações que 
você prati cou antes e você reformulará o seu senti mento e 
descreverá o comportamento ou situação.

“Responda as situações 
dizendo: Eu fi co... quando 

você....” 

3 min.
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Usando frases que começam 
com “EU”

ETAPA 3  – “POR QUE …”

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

Narrador 2
Assim como na frase começando com “Eu acho” é importante 
não culpar ou criti car quando você esti ver descrevendo 
uma situação. Detenha-se aos fatos específi cos. isso evita  
que a discussão se torne uma luta pelo poder, e faz com 
que seja menos provável que o seu fi lho se irrite ou fi que 
na defensiva.

Narrador 1
Na próxima parte você diz por que você se sente assim. 
Depois você diz como se sente e que determinada coisa é 
um problema, você dá uma razão por que é importante que 
eles sati sfaçam suas expectati vas. Os jovens desta idade 
são mais suscetí veis a fazer o que pede se você lhes der um 
bom moti vo. Quando eles são jovens, não tem problema 
em dizer “porque é a regra”, mas na idade de 10 ou 11, eles 
precisam saber a razão.

Kleber (para Rosa)
– Rosa, eu fi co triste quando vejo você assisti ndo televisão 
antes de terminar sua tarefa, porque a tarefa é importante.

Luisa (para Rita)
– Rita, fi co chateada quando a pia está cheia de louça suja, 
porque é muito difí cil fazer comida quando ela ainda está 
cheia.

Pedro (para Daniel)
– Daniel, fi quei decepcionado quando descobri que você 
menti u para mim sobre onde foi depois da escola, porque 
eu quero poder confi ar em você.
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Narrador 1:
Agora prati que suas situações dizendo “Eu acho... quando...
porque...”

Narrador 2
A últi ma parte é afi rmar aquilo que você gostaria que seu 
fi lho fi zesse agora ou no futuro. Nessa parte é importante 
ser específi co. Por exemplo, dizer: “No futuro eu quero que 
você seja mais responsável” não é específi co o sufi ciente. 
Você precisa dar um nome especifi camente ao que você 
quer que o fi lho faça. Os pais de nossos exemplos agora vão 
dar toda a mensagem aos seus fi lhos: “Eu acho, quando, 
porque, e, da próxima vez, por favor... ou eu quero que 
você...”.

Kleber (para Rosa)
– Rosa, eu fi co triste quando vejo você assisti ndo televisão 
antes de terminar sua tarefa, porque a tarefa é importante. 
Eu quero que você desligue a televisão e vá agora fazer a 
tarefa de matemáti ca.

Eu fi co ... quando ... 
porque ...
Ati vidade 2.5 ............. 4 minutos

1. Leia as mesmas situações do cartaz e peça 
que os parti cipantes repitam o que senti riam 
descrevendo a situação e dizendo por quê;

2. diga ao grupo que ainda não é para encontrar 
soluções;

a. Sua fi lha está conversando ao telefone meia 
hora depois da hora de dormir;

Por exemplo, “Fico frustrado (decepcionado, 
com raiva) quando vejo você falando ao 
telefone depois das 21h, porque amanhã terá 
difi culdade para acordar.”

b. seu fi lho também não tem feito sua tarefa 
domésti ca de levar o lixo para fora;

Por exemplo, “Fico irritado (aborrecido, 
frustrado) quando vejo que o lixo ainda está 
na pia, porque fi ca com mau cheiro.”

c. sua fi lha respondeu mal quando você disse 
que não podia ir ao cinema.

Por exemplo, “Fico magoado (decepcionado, com 
raiva) quando você me responde mal, porque eu 
mereço respeito.”

Fim da ati vidade

Usando frases que começam 
com “EU”

ETAPA 4  – “EU QUERO QUE VOCÊ ...”

Fala do DVD
............. 2 minutos

Responda às situações 
dizendo:

“Eu fi co... quando... 
porque...”

4 min.
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Luisa (para Rita)
– Rita, fi co chateada quando a pia está cheia de louça suja, 
porque é muito difí cil fazer comida quando ela ainda está 
suja. Eu quero que você lave a louça agora.

Pedro (para Daniel)
– Daniel, fi quei decepcionado de você ter menti do para 
mim sobre onde você estava depois da escola, porque eu 
quero poder confi ar em você. Eu quero que você me diga o 
que aconteceu.

“Eu fi co ... quando ... porque ... 
quero que você ...”

Ati vidade 2.6 ............. 5 minutos

1. Leia as mesmas situações e peça aos 
parti cipantes que façam as 4 etapas das frases 
que começam com “Eu”;

2. oriente o grupo para não apresentar soluções 
ainda, apenas acrescentar o que o fi lho deve 
fazer;

a. sua fi lha está conversando ao telefone, e já 
passou da hora de dormir.

Por exemplo, “Fico frustrado (decepcionado, 
com raiva) quando vejo você falando ao 
telefone depois das 21h, porque amanhã terá 
difi culdade para acordar. Quero que você 
desligue e vá dormir.”

b. seu fi lho também não tem feito sua tarefa 
domésti ca de levar o lixo para fora;

Por exemplo, “Fico irritado (aborrecido, 
frustrado) quando vejo o lixo ainda na pia, 
porque fi ca com mau cheiro. Eu quero que 
você leve para fora agora.”

c. sua fi lha respondeu mal quando você disse 
que não podia ir ao cinema.

Por exemplo, “Fico magoado (decepcionado, 
com raiva) quando você me responde mal, 
porque eu mereço respeito. Eu quero que 
você fale agora sem responder mal”.

Pergunta opcional, se ti ver tempo:
Quais situações em casa você poderia usar frases 
começando com “Eu”?

Fim da ati vidade

Narrador 1
Lembre-se de que as frases que começam com “Eu” 
permitem que você diga ao seu fi lho como se sente quando 
eles fazem uma coisa errada. E o que você deseja que eles 
façam e por quê. A parte mais importante é que você possa 
se comunicar sem culpar ou criti car. Você pode mostrar 
amor e respeito ao mesmo tempo em que esti ver dando 
limites.

Narrador 2
Agora, a frase que começa com “Eu” está completa. 
Você pode estar pensando que os pais ou responsáveis 
em nossos exemplos devem dar consequências ao mau 
comportamento, como um casti go ou mais afazeres. As 
consequências são importantes e depois vamos falar dos 
casti gos do mau comportamento. Mas, agora, vamos 
terminar com a aprendizagem para deixar claro as frases 
que começam com “Eu”.

“Eu fi co... quando... 
porque...

eu quero que você...”

5 min.
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P rati cando frases que 
começam com “EU”
Ati vidade 2.7 ............. 6 minutos

1. Auxilie o grupo a localizar a ati vidade 
“Prati cando frases que começam com “Eu” no 
Caderno de Ati vidades dos responsáveis;

2. leia cada situação e peça aos responsáveis 
para prati carem cada etapa.

a. Você ouve seu fi lho dizer um palavrão 
no telefone com um amigo. Depois que ele 
desligar, você diz...
b. seu fi lho ou fi lha pegou uma roupa sua 
emprestada e deixou caída no chão do quarto. 
Você diz ...
c. já passou meia hora do seu fi lho/fi lha ir 
dormir e ele/ela ainda está assisti ndo TV. Você 
diz ...

3. peça aos responsáveis para voltar para 
ati vidde anterior, “Regras e Responsabilidades 
para Meu Filho”;

Discussão:

4. peça que escrevam ou digam uma frase que 
começa com “Eu” que poderiam usar com o fi lho 
(se eles desobedecerem a uma dessas regras);

5. em seguida, diga para comparti lharem suas 
frases que começam com “Eu” com o grupo;

6. circule para oferecer ajuda no que for 
necessário.

Pergunta opcional, se ti ver tempo:
• peça a v ários responsáveis para lerem a frase 
que escreveram ou comentarem a que pensaram;
• peça para um pai/responsável dizer um 
problema em casa para o qual podem usar uma 
frase que começa com “Eu”.

Fim da ati vidade

“Prati cando frases que 
começam com “Eu”

6 min.
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Práti ca em casa
.......................... 1 minuto

1. Use uma frase que começa com “Eu” em casa 
com seu fi lho se ele se comportar mal;

2. veja como seu fi lho segue uma regra que você 
escreveu no caderno de ati vidades durante a 
próxima semana. Observe quando seu fi lho segue 
a regra ou não;

3. lembre aos parti cipantes do grupo que eles 
têm as etapas das frases no Caderno de Ati vidades 
e que podem consultar quando quiserem.

Preparação para o encontro 
das famílias – Fazendo 
a árvore da família
.......................... 3 minutos

1. Diga aos responsáveis que no encontro das 
famílias eles vão construir a árvore da família. 
Mostre o cartaz da árvore da família (kit);

2. informe que cada galho é um membro da 
família, com os galhos dos adultos sendo maiores. 
Os pais irão escrever qualidades ou elogios nas 
folhas para os fi lhos e os fi lhos vão escrever 
qualidades do responsável nas folhas;

3. se der tempo, eles vão escrever coisas boas 
so-bre os avós nas raízes e coisas boas sobre toda 
a sua família no tronco;

4. eles podem adicionar galhos para outros 
membros da família se der tempo;

Cartaz “Tipos de Árvores”

5. explique as diferenças de formato das árvores 
para estruturas familia-res diferentes. Mostre 
o cartaz com os diferentes ti pos de árvores 
familiares.;

6. diga aos responsáveis para incluir um galho 
principal para o pai, um menor para o fi lho e uma 
raiz para cada avô. As famílias monoparentais 

Práti ca em casa

1 min.

Preparação para o 
encontro das famílias 
– Fazendo a árvore da 

família

3 min.
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podem decidir incluir ou não um galho para o pai 
ou mãe. Talvez seja melhor fazer duas árvores, 
uma em cada lado do quadro. As famílias mistas 
podem incluir mais raízes para os avós de ambos 
os lados. As crianças podem fazer uma segunda 
árvore com o outro pai.

Nota ao facilitador 
A ati vidade da árvore desti na-se a desenvolver 
autoesti ma e identi dade familiar; no entanto, 
isso pode causar alguma confusão, embaraço 
ou constrangimento se o simbolismo não for 
explicado. O formato da árvore refl ete o ti po 
de família, primeiro casamento, pai solteiro 
e misto. O galho do fi lho deve ser menor 
que o dos pais, em especial em uma família 
monoparental, para que a criança não pense 
que está assumindo o papel de pai.

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

1. Leiam o “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
em grupo.
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Encontro 2 – Jovens 
ADMIRAR AS MÃES, PAIS E 

RESPONSÁVEIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

Os jovens irão:
• reconhecer suas próprias frustrações e 
dificuldades (e de seus pais);
• entender que o estresse dos pais pode fazer 
que eles digam ou façam certas coisas;
• admirar as coisas que seus pais fazem.

Programa  
Famílias Fortes

Índice
Elogios .............................................................. 20
Roda de elogios ................................................ 21
O que é fácil e o que é difícil em ser jovem ou
ser pai? ............................................................. 21
Por que os pais se estressam ............................ 24
Presentes .......................................................... 26
Prática em casa ................................................. 28
Preparação para o encontro das famílias ......... 28
Conclusão ......................................................... 28

Materiais necessários:
• crachás (um para cada participante);
• lista de presença dos jovens;
• lista de regras (Encontro 1 – Jovens)
• pedaços de papel (1 por jovem e facilitador);
• fita crepe;
• cartolinas (2) e pincéis atômicos (1 ou mais 
cores);
• lápis, caneta/canetinha (1 por pessoa) ;
• objetos característicos de pais e filhos;
• doces;
• cartões “Preocupações dos pais” (10) (kit);
• cartões “Coisas que seus Pais Dizem ou 
Fazem” (12) (kit);
• cartaz “Presentes” (1) (Kit);
• cartaz “Lema dos Jovens” (1) (Encontro 1 – 
Jovens) (kit);
• caderno de atividades dos jovens.

Objetos dos pais: por exemplo, suéter, camisa, avental, 
utensílios de cozi-nha, calçados, as chaves do carro, agenda 
de compromissos, uniforme (escolha objetos masculinos e 
femininos familiares aos jovens de seu grupo.)

Objetos dos jovens: por exemplo, gibi, lata de refrigerante, 
algo com uma logo esportiva, telefone, mp3 player (sem 
bateria), CD, jeans tamanho infantil (evite trazer bolas, 
skate ou itens que eles possam usar.)

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 pessoa colocar o seu crachá;
3. organize o preenchimento da lista de 

presença;
4. repasse com eles as regras do grupo.
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Elogios
.......................... 8 minutos

1. Distribua um pedaço de papel e oriente que 
todos coloquem em suas costas. Participe dessa 
atividade com eles;

2. dê o seguinte comando: “Vamos escrever para 
cada colega algo de que gostamos nesta pessoa. 
Talvez não conheçamos a todos, mas podemos 
encontrar algo simples para elogiar como a cor 
dos chinelos, do cabelo, o sorriso e outras coisas 
simples, mas gentis”;

3. certifique-se de que todos tenham um lápis 
ou canetinha;

4. depois que cada pessoa tiver escrito no seu 
papel, peça-lhes para removerem e lerem o que 
estava escrito. Em seguida, peça para dobrarem e 
levar para casa. Eles não devem ser jogados fora.
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Roda de elogios
.......................... 2 minutos
.............................

1. Organize o grupo em círculo (em pé ou nas 
próprias cadeiras) e faça uma rodada de elogios 
da direita para a esquerda ou pela ordem que 
achar melhor. Todos devem elogiar uma pessoa 
ao seu lado;
2. se um jovem não conseguir fazer um elogio em 
15-20 segundos, um dos facilitadores deve su-
gerir um elogio.

O que é fácil e o que é difícil 
em ser jovem ou ser pai?

Atividade 2.1 ............. 20 minutos

1. O objetivo desta atividade é fazer cada jovem 
pensar nas frustrações que tem em ser jovem e 
entender algumas das frustrações dos pais;

2. coloque vários objetos sobre a mesa ou 
no centro da sala (na quantidade exata de 
participantes). Metade dos objetos deve fazer 
referência a atividades de adultos ou pais e a 
outra metade, ao cotidiano de jovens. Você 
precisa saber de antemão quais objetos são “de 
pais” e quais são “de jovens”;

3. diga ao grupo que aqueles que escolheram 
objetos dos “pais” representarão os “pais”. 
Aqueles que escolheram objetos dos “jovens” 
representarão os “jovens”;

4. divida o grupo inteiro em duas equipes;

5. cada facilitador de grupo reúne-se com um 
dos grupos em locais separados.

Nesta atividade os jovens trabalham em duas equipes. 
Planejem entre os facilitadores de jovens quem 
acompanhará qual equipe e assim na hora ficará mais 
fácil organizá-los.

Lembrem-se: todos percebemos quando um ambiente 
está organizado ou desorganizado. Se você se preparar 
para o Encontro de Jovens da maneira correta, isso 
aumenta a chance de que os jovens se sintam mais 
confiantes e incentivados a participar.

10 MINUTOS

A equipe dos “pais” terá de adivinhar as 5 principais 
razões.
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Instruções da equipe de “jovens”:
a. peça à equipe de “jovens” para listar as coisas 
boas de ser jovem. Se eles tiverem dificuldade 
em pensar nas coisas, peça para olharem para 
os adereços para ter ideias. Dê dicas conforme 
necessário. Continue até que tenham enumerado 
10, como os seguintes:
• férias;
• sair com amigos;
• jogar futebol;
• pode ficar acordado até tarde nos fins de 

semana;
• ter dinheiro de bolso;
• não ter muitas tarefas domésticas;
• pode trazer os amigos para dormir.

Escreva as respostas na cartolina.

b. peça à equipe “jovens” para listar 10 coisas 
ruins de ser jovem;
c. em seguida peça que escolham as 5 mais difíceis 
falando baixo para a outra equipe não ouvir. Não 
marque as respostas no cartolina.
d. peça aos jovens que escrevam num pedaço de 
papel cada uma das cinco principais coisas difíceis 
em ser jovem. Esses papéis serão usados mais a 
frente.

Enquanto isso na equipe “pais”...
a. peça à equipe de “pais” para listar as coisas 
boas de ser pai. Dê dicas conforme necessário. 
Continue até que tenham enumerado 10 razões, 
como as seguintes:
• ter dinheiro;
• ninguém para mandar;
• poder ficar acordado até a hora que quiser;
• poder ir aonde quiser;
• poder mandar os filhos fazerem as tarefas 
domésticas;
• poder chegar em casa a hora que quiser.

Escreva as respostas no cartolina.

b. peça à equipe de “pais” para listar 10 coisas 
ruins de ser pai. Peça que escolham as 5 mais 
difíceis falando baixo para a outra equipe não 
ouvir;

c. peça aos participantes para escreverem cada 
uma das cinco coisas em um pedaço de papel 
separadamente.
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6. encerre as atividades em cada equipe e 
organize os participantes para continuar a 
atividade;

7. mostre a todos as listas de razões por que é 
difícil ser jovem e as razões por que é difícil ser pai;

8. peça aos jovens na equipe “pais” para 
tentarem adivinhar as cinco principais razões de 
ser difícil ser jovem;

9. eles podem ver a lista total na cartolina. 
Quando cada uma das cinco principais forem 
adivinhadas, quem estiver com o papel mostra e 
guarda;

Opcional: cada vez que um membro da equipe 
de “pais” adivinhar, você pode premiar todos 
os membros da equipe com um doce simples, 
como uma balinha;

10. quando todas as cinco de jovens forem 
adivinhadas, passe para a lista da equipe “pais” e 
repita o procedimento até o final. Dê recompensas 
e dicas da mesma forma;

Discussão:

11. faça as seguintes perguntas:
• alguma coisa surpreendeu você no que é difícil 
em ser jovem?
• alguma coisa surpreendeu você no que é difícil 
em ser pai/responsável?
• o que seu pai/responsável diz que é difícil em 
ser pai/responsável?

Fim da atividade
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Por que os pais  
se estressam
Atividade 2.2.............13 minutos

1. O objetivo desta atividade é ajudar os jovens a 
ver que existem razões para os pais se estressarem 
ou aborrecerem às vezes;

2. lembre aos jovens que antes deste jogo 
eles falaram sobre coisas que são difíceis em 
ser pai. Diga que quando os pais estão irritados 
ou frustrados, pode ser devido a algum desses 
estresses. Diga aos jovens que, nos encontros 
dos pais, eles estão aprendendo a ver as coisas 
a partir do ponto de vista dos jovens e que isso 
também ajudará aos pais e aos jovens a se darem 
bem se os jovens aprenderem a ver as coisas do 
ponto de vista de seus pais;

3. peça aos jovens para ajudar você a fixar (com 
fita crepe) os cartazes “Preocupações dos Pais”. 
Ponha enfileirados na parede ou outra superfície;

4. peça para os jovens lerem os cartões “Coisas 
que seu pai/responsável faz ou diz”. Peça a eles 
que pensem no que pode estar fazendo o pai 
fazer ou dizer isso que está em seu cartão, de 
acordo com as folhas de “Preocupações dos Pais”. 
Em seguida, cada pessoa se aproxima da folha 
com a “Preocupação dos Pais” escolhida. Mais de 
uma pessoa pode ficar na mesma folha;

5. em seguida, peça que cada pessoa leia o seu 
cartão “Coisas que seu pai/responsável faz ou 
diz” em voz alta e dizer por que eles escolheram 
esta preocupação;

• Seu pai teve um dia 
ruim no trabalho.

• O pai preocupa-se que 
os amigos do filho possam 

ser má influência.

10 min.
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Discussão:

.......................... 3 minutos

6. Oriente os jovens a sentarem e faça as 
seguintes perguntas:

• o que você aprendeu sobre por que os pais 
fazem ou dizem algo?
• o que você aprendeu sobre como se dar bem 
com os pais?

Pergunta opcional, se tiver tempo:
diga que nunca sabemos com certeza por que 
uma pessoa age de certa forma e que, na verdade, 
pode haver vários motivos para o pai/responsável 
ter feito o que fez. Peça que cada pessoa escolha 
outra preocupação que possa ter feito o pai/
responsável fazer ou dizer o que estava no cartão.
Repita o processo de cada pessoa ler o que está 
no cartão e por que escolheram a nova razão.

Fim da atividade
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Presentes

Atividade 2.3.............13 minutos

1. O objetivo desta atividade é ajudar os jovens 
a perceberem que ganham muitas coisas de seus 
pais (materiais, emocionais, privilégios, etc.);

2. explique que nesta atividade vão pensar em 
coisas que os pais fazem para eles. Mostre o 
cartaz “Presentes” que está no kit explique que 
são 4 tipos diferentes de presentes:

Fixar o cartaz
• diversão;
• coisas que você aprende;
• coisas materiais;
• formas de você saber que é amado.

3. diga que eles vão desenhar, escrever ou fazer 
símbolos de uma coisa para cada quadrado. Ajude 
o grupo a encontrar no caderno de atividades o 
modelo que eles construirão.

Os exemplos incluem:
• diversão
Imagem de um quebra-cabeças ou acampamento; 
bola de futebol, bicicleta

• coisas que você aprende
Cozinhar, pegar ônibus...
Imagem cuidando de uma criança

• coisas materiais
Imagem de uma casa (abrigo) ou comida

• maneiras de você saber que é amado
Imagem de uma orelha para mostrar que os pais 
ouvem seus filhos
Imagem de um livro (ou papel e lápis) para mostrar 
um pai/responsável ajudando com as tarefas de casa.

4. o próximo passo é auxilia-los a completar as 
seguintes frases do bilhete que está no verso “da 
folha” (Escreva na cartolina ou dite lentamente).

DIVERSÃO

COISAS QUE VOCÊ APRENDE

COISAS MATERIAIS

FORMAS DE VOCÊ SABER 
QUE É AMADO
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5. Querido (a)____________________uma coisa 
que você faz que eu realmente gosto é_________
______________________________________. E 
outra coisa que eu também gosto é quando você 
_______________________________________
_______________________________________

Obrigado (a) por tudo isso! 

Com carinho

6. circule para oferecer ajuda. Oriente cada 
jovem a assinar o bilhete da seguinte forma: “Com 
carinho” ou “Obrigado (a)”, seguido do nome;

7. incentive os jovens a levarem a atividade para 
casa e escondê-lo em um local onde seus pais 
possam encontrar. Se quiserem, podem deixar 
junto à folha “presentes”, que preencheram no 
caderno.

Pergunta opcional, se tiver tempo:
que coisas você pensou que seus pais fazem que 
você não tinha pensado antes?

Fim da atividade



28

Práti ca em casa
.......................... 30 segundos

1. Peça aos jovens que tentem perceber, uma 
vez durante a semana, quando um dos pais está 
aborrecido, e descobrir o porquê;

2. depois, eles devem observar seus próprios 
senti mentos e o que fi zeram.

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

No encontro das famílias.

1. Você e seus pais listarão boas qualidades uns 
dos outros e dos demais membros da família. Em 
seguida cada família construirá a sua Árvore da 
família.
2. mostre o cartaz “Árvores da família” que está 
no kit e explique o que cada parte representa, ou 
seja:
• folhas para as qualidades de cada membro da 

família;
• raízes para as qualidades dos avós;
• tronco para as qualidades da família.

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

1. Mostre o cartaz “Lema dos Jovens”;

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

Índice
Balas ................................................................. 30
Fazendo a árvore da família ............................. 30
Fechando o círculo ........................................... 32

Materiais necessários:
• cartaz “Balas” (1) (kit);
• balas (ou outros doces coloridos);
• recipiente para os doces;
• cartaz “Tipos de Árvore” (1) (kit);
• cartaz “Árvore da família“ (1) (kit);
• caderno de ati vidades dos responsáveis e 
jovens;
• cartolina (1 por família);
• pincéis atômicos (1 ou mais cores);
• caneti nhas, lápis de cor ou de cera;
• cola ou cola em bastão (1 por família);
• tesoura (1 por família);
• cartaz “Lema dos Jovens”; (1) (Encontro 1 – 
Jovens) (kit)
• cartaz “Lema das Mães, dos Pais e 
Responsáveis” (1) (Encontro 1 – Responsáveis) 
(kit);
• cartaz “Lema das Famílias” (1) (Encontro 1 – 
Famílias) (kit).

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.

Encontro 2 – Famílias
ADMIRAR OS MEMBROS

DA FAMÍLIA

Objeti vos
As famílias irão:
• identi fi car qualidades nos membros familiares;
• demonstrar admiração.
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“Balas”

.......................... 5 minutos

1. Se o seu grupo for grande (com mais de 20 
parti cipantes), divida-o em dois grupos Não 
separe os membros de uma mesma família;

2. peça a cada grupo para sentar em círculo no 
chão;

3. fi xe o cartaz de “balas e cores” onde todos os 
grupos possam ver;

4. colocar “balas” (ou outros doces coloridos 
embalados em um recipiente opaco que não deixe 
ver os doces, pois devem pegar sem escolher);

5. passe o recipiente por todos de cada círculo e 
peça para uma pessoa por vez pegar uma balinha;

6. peça para a pessoa responder a pergunta do 
cartaz que é da mesma cor do doce. Depois que 
a pessoa responder, peça que passe o recipiente 
para a pessoa sentada ao lado.

Fim do jogo

Fazendo a Árvore 
da Família
Ati vidade 2.1.............45 minutos

1. Peça para os jovens e os pais sentarem juntos 
em grupos familiares;

2. mostre o cartaz com diferentes ti pos de 
árvores familiares e um cartaz com uma árvore 
completa;

3. explique que os galhos são os jovens e seus 
pais e as raízes são os avós;

Notas: se outro adulto ou jovem vive com a 
família, um galho pode ser adicionado para essa 
pessoa. O avô pode ser o principal responsável e 
deve ter um galho principal. Tenha cuidado para 
não priorizar um modelo familiar em detrimento 
de outro. Ouça a família e ajude-a a representar 
sua confi guração sem constrangimento.

2 grupos Os membros da 
família devem fi car 

juntoscada grupo
10-15 parti cipantes

Vermelho
Uma situação que deixou você com vergonha

Amarelo
Algo que você tem medo

Verde
Alguém que você admira

Roxo
Algo que te aborrece

Laranja
Um moti vo de orgulho
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4. diga ao grupo que devem desenhar folhas 
com a qualidade de cada membro para compor 
a árvore. Cada membro da família escreve pelo 
menos 4 qualidades para os outros membros 
da família. Cada pessoa pode adicionar outras 
qualidades. No Caderno de Ati vidades dos 
responsáveis há uma lista de qualidades para ser 
consultada, caso seja necessário;

5. as qualidades dos avós devem ser escritas nas 
raízes da árvore;

6. as qualidades que estão presentes em toda a 
família devem ser escritas ao longo do caule;

7. peça às famílias que comecem com os galhos 
para os membros da família que estão presentes 
e, se der tempo, podem adicionar galhos para 
outros membros da família;

8. entregue aos jovens uma cartolina, tesoura, 
cola, caneti nhas e lápis coloridos. Lembre-os de 
que no caderno de ati vidades podem consultar 
as qualidades que desejam escrever. Eles podem 
ainda recortar do próprio caderno;

9. incenti ve as famílias a decorarem suas árvores 
com pássaros, sol, etc.

Fim da ati vidade

N ota ao facilitador
Sempre circule entre as pessoas 
para oferecer ajudar e se certi fi car 
que tudo está correndo bem.
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Fechando o círculo
.......................... 5 minutos

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

2. Escreva na cartolina as “Frases de Conclusão”, 
e peça para cada pai dizer:

“Uma qualidade que meu fi lho/fi lha tem é” 
Seguido pelo fi lho dizendo:

“Uma qualidade que meu responsável tem é”

Nota: veja se o grupo aprendeu a dizer o lema 
sem ler o cartaz.

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

2. peça aos pais que digam   o “Lema das Mães, 
dos Pais e Responsáveis”;

3. peça todo o grupo dizer o “Lema das Famílias”.

Frases de Conclusão

Pais:
“Uma qualidade que meu 

fi lho/fi lha tem é...”

J ovem:
“Uma qualidade que meu 

responsável tem é...”
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 Programa
Famílias Fortes

Índice
Revisão da práti ca em casa ............................... 34
O valor de elogio .............................................. 37
Elogiando .......................................................... 40
Sistema de pontos para incenti var 
boas ati tudes .................................................... 41
Construindo um relacionamento positi vo ........ 48
Práti ca em casa ................................................. 51
Preparação para o encontro das famílias ......... 51
Conclusão ......................................................... 51

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 1 (Encontro 3 – Responsáveis);
• papel para anotações do facilitador (1);
• caneta (1 para o facilitador e 1 para cada 
parti cipante);
• pedaços de papel (papel A4 dividido em 4 
pedaços) (2 para cada responsável);
• caderno de ati vidades dos responsáveis;
• cartaz “Tabela de Pontos” (1) (kit)
• pincel atômico (1);
• fi ta adesiva;
• cartolina (1)
• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis” 
(1) (Encontro 1 – Responsáveis) (kit)

Encontro 3 – Responsáveis
INCENTIVAR BOAS ATITUDES

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• reconhecer bons comportamentos e fazer 
elogios;
• usar recompensas para ensinar novas ati tudes;
• usar um sistema de pontos para incenti var 
boas ati tudes;
• construir um relacionamento positi vo.

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. 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

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

Faça aos responsáveis as seguintes perguntas e 
discuta com o grupo:

• Qual regra seu fi lho obedeceu essa semana? 
Teve alguma regra que ele não obedeceu?
• Alguém usou  uma frase que começa com “Eu” 
com o fi lho em casa? Se usou, o que você falou? 
Como seu fi lho reagiu?
• O que está indo bem com seu fi lho em casa?

Inicie o DVD

AVISO

Se a introdução levar mais de 10 minutos, os 
pais não terão terminado quando os jovens 
se juntarem ao grupo no fi nal do encontro.

10 min.



3535

Elogiando os acertos

Fala do DVD ..........2 minutos

• Elogio; grama; quadro; louça; fi lhos ajudando.

Narrador 1
Os fi lhos se saem melhor em casa, na escola e com os 
amigos quando os pais usam tanto amor quanto limites. 
Os jovens precisam ter limites e se saem melhor quando 
sabem exatamente o que você espera deles.

Narrador 2
Existem muitas formas de ensinar os seus fi lhos a fazerem 
o que eles devem fazer – seguirem as regras, se tornarem 
mais responsáveis e tratarem os pais com respeito. Você 
precisa dar consequências e casti gos quando os jovens não 
seguem as regras.
Falaremos sobre isso mais tarde, mas outra boa maneira 
dos seus fi lhos fazerem o que deve ser feito é encorajá-los 
e elogiá-los.
Elogios não são só para mostrar a eles que você se importa, 
mas também para que façam o que devem fazer.

Narrador 1
Pessoas de todas as idades aprendem melhor quando os 
outros dizem que eles estão fazendo o certo. Imagine que 
você está tendo problemas para chegar ao trabalho no 
horário. 
Que ti po de comentário do seu chefe o encorajaria a ser 
pontual?
(Chefe, rabugento) – “Você tem se atrasando muito 
ulti mamente. Tenho que cortar o seu salário para que você 
chegue na hora?”
OU (Chefe, agradável) – “Eu reparei que você chegou 
pontualmente às 8h esta manhã. Eu gosto quando você 
chega no horário”.
Se você é como a maioria das pessoas, quando o chefe 
comentar sobre o que você fez direito vai ajudá-lo a se 
esforçar para chegar no horário. Isso signifi ca que ele o 
elogiou por ter chegado no horário. Vejamos alguns pais 
fazendo observações boas e específi cas de incenti vo.

Kleber (para Roberto)
– Ei, a grama tá óti ma, Roberto. Gostei do jeito que você 
aparou ao redor das árvores, fantásti co. Parabéns, parceiro!

Vanessa (para Ester)
– Ficou óti mo, Ester. Sua cama está toda arrumada, as 
roupas todas guardadas e seus CDs arrumados. Estou 
impressionada.

Lia (para José–feliz)
– Ei, obrigada por esvaziar a pia com a louça esta manhã. E 
você o fez na hora certa. Assim vou poder começar a fazer o 
jantar na hora que chegarmos em casa.

Pedro (Daniel e Maria vendo o guia da TV)
– É bom ver vocês se dando bem. Vocês fi cam muito mais 
agradáveis quando não estão brigando. Não acham?
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Debate dos elogios
Ati vidade 3.1.............2 minutos

Discussão:

1. Comente sobre a pergunta na tela e esti mule 
o debate;

2. ajude os responsáveis a verem que os 
elogios foram específi cos e que os pais no 
vídeo comentaram sobre o que gostaram no 
comportamento dos fi lhos. Além disso, os pais 
não usaram o elogio como o início de um sermão, 
por exemplo, “Obrigado por lavar a louça. Você 
deveria fazer isso sempre.”

Fim da ati vidade

Nota: não há narrati vas nem falas do DVD entre a 
ati vidade acima e as seguintes.

Quando sou deixado 
de lado, eu...
Ati vidade 3.2.............4 minutos

Discussão: 

1. Divida o grupo em duplas (se houver dois 
responsáveis pelo mesmo jovem, separe-os);

2. peça a cada pessoa para dar um exemplo de 
uma situação em que ela se sente ignorada ou 
desvalorizada (em dupla);

3. ainda em duplas, pergunte aos responsáveis o 
que eles fazem quando as pessoas os ignoram e 
peça que descrevam como se sentem.

4. Pergunta opcional, se ti ver tempo:

• o que você gostaria de ouvir da pessoa que 
ignora você?
• há algo que seu fi lho faz bem que você ignora?

Fim da ati vidade

O que você percebeu 
sobre os elogios?

2 min.

Você já foi ignorado?

4 min.
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Fala do DVD............. 2 1/2 minutos. 

• Ninguém repara

Narrador 1
– Não é bom ser ignorado. Nos senti mos melhor quando 
fazemos coisas que são notadas e apreciadas. Os nossos 
fi lhos também se saem melhor quando elogiamos o que 
estão fazendo direito. Por outro lado, é desencorajador 
para eles quando tentam fazer o que pedimos e nem 
percebemos.

José (pensando)
Lia:
– “Rápido ou você vai perder o café.”
Kleber:
– “Não se esqueça de escovar os dentes.”
Lia:
– “Lembre- se da sua tarefa.”
Kleber:
– “Pare de brigar com a sua irmã.”
José (truculento):
– “Ninguém nem notou que eu levantei no horário hoje”.

Narrador 1
Provavelmente o José não vai levantar no horário amanhã. 
Você se lembra de c omo notava e incenti vava seu bebê a dar 
os primeiros passos? Você o elogiou percebendo, sorrindo, 
segurando seus braços. Isso o incenti vou a conti nuar 
tentando mesmo que fosse difí cil.

Narrador 2
Pense em algo que realmente gosta de fazer e no qual é 
bom. Você gosta de cozinhar ou de jardinagem? Algumas 
coisas são naturalmente elogiadas, ou seja, nos senti mos 
bem só em fazê-las ou ver os resultados. Se você fi zer 
uma comida realmente boa, você é elogiado porque sua 
família gostou, e você também vai gostar. O elogio pela 
jardinagem é de que você tem deliciosos legumes ou fl ores 
maravilhosas.

Narrador 1
Mas, se você não é bom no boliche, ou se ninguém repara 
na comida que você fez, ou se suas plantas não produzem 
muitos legumes ou fl ores, você não recebe o elogio para 
conti nuar tentando.

Narrador 2
Muitas das coisas que queremos que nossos fi lhos façam 
não são naturalmente ou imediatamente elogiadas. Pode 
não importar ao jovem José se seu

O valor do elogio
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Pergunta opcional, se ti ver tempo:
• Por que é bom falar aquilo que você espera, ao 
invés de falar o comportamento ruim? Possíveis 
respostas: porque fi ca mais claro o que os pais 
estão esperando que ele faça; porque o fi lho se 
sente menos criti cado e tem mais disposição 
para fazer o que foi pedido; porque o fi lho vai 
memorizar o que ele precisa fazer.

Narrador 1
Ė por isso que precisamos elogiar as coisas que estamos 
tentando ensinar aos nossos fi lhos. Quando seus fi lhos 
ouvem elogios, “Obrigado por ajudar com a louça”, ou 
“Obrigado por levar o lixo”, ou “Eu gosto quando você faz 
a tarefa antes da TV”, eles fi cam mais propensos a fazê-lo 
na próxima vez.

Fim da ati vidade

Transformando coisas 
negati vas em positi vas

Ati vidade 3.3 .............6 minutos

1. (1 minuto) Peça para os responsáveis dizerem, 
com uma palavra, coisas que gostam de fazer 
em casa ou no trabalho, que são elogiadas (por 
exemplo, uma habilidade, um hobby, uma tarefa);

2. (5 minutos) peça para cada responsável dizer 
uma coisa que o fi lho tem feito de errado (ati tude 
ruim);

3. em seguida, peça para dizer o que ele espera 
que o fi lho faça no lugar desta ati tude ruim 
(comportamento esperado). Por exemplo, “Meu 
fi lho deixa o quarto todo bagunçado. Eu quero 
que ele arrume a cama e guarde suas coisas no 
armário”; “Meu fi lho me responde. Eu quero que 
ele me ouça até o fi nal e fale baixo ao responder”; 
“Meu fi lho passa o dia com a roupa do colégio. Eu 
quero que ele troque de roupa assim que chegar 
da escola”. Anote os comportamentos esperados 
em um papel para lembrá-los na ati vidade 3.5.

Como você é elogiado?

6 min.
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Narrador 1
O objeti vo é que nossos fi lhos se sintam bem por fazer as 
coisas certas: em terminar a tarefa, em fazer ati vidades 
domésti cas ou em aprender a controlar suas emoções. 
Fazer agrados e elogios é uma forma de incenti vo para que 
eles se sintam bem em fazer o que devem fazer.

Narrador 2
Agora, você deve estar pensando: “Vai ser difí cil para eu 
encontrar o que elogiar no meu fi lho”. A gente se acostuma 
tanto a perceber o que nossos fi lhos fazem de ruim que é 
difí cil lembrar as coisas que fazem bem. Mas o fato é que 
os estudos mostram que mesmo as crianças com muitos 
problemas ainda fazem o que devem fazer cerca de um 
terço das vezes. Assim, os pais podem encontrar coisas para 
elogiar, até mesmo na criança mais difí cil.\p’

Carol:
Eu tô tentando encontrar algo de bom para dizer do Daniel, 
mas é realmente difí cil. Desde o momento que ele se 
levanta de manhã até o momento em que ele vai para a 
cama, ele está zangado comigo e me evita. Eu sei que seria 
bom para ele se eu o elogiasse, mas eu simplesmente não 
consigo pensar em algo bom para dizer.

Lia
– É realmente difí cil às vezes, não é? Nós também passamos 
por isso com o José. Foi muito complicado. Bem, talvez eu 
possa ajudar a pensar em algo que ele faz direito que você 
possa comentar. Vejamos–ele levanta no horário de manhã?

Carol (indignada)
– Nunca. Eu tenho que gritar e berrar só pra ele sair da cama.

Lia
– Ele não se arruma nem lembra de suas coisas para a 
escola sozinho? Carol balança a cabeça). Tá, bem, e de 
tarde, depois da escola? O que ele faz quando ele chega em 
casa depois da escola?

Carol
– Bem, geralmente fi ca fora com seus amigos até o jantar. 
Hummm...
(ponderando).
Bem, na verdade, nas últi mas noites ele tem chegado em 
casa no horário. Eu não pensei nisso, mas é algo que ele 
deve fazer e que talvez seria bom se eu dissesse pra ele: “Eu 
gosto quando você chega em casa no horário”.

Lia
– Ah, Carol, que óti mo! Quer dizer, às vezes com alguns fi lhos 
é difí cil encontrar algo que eles estejam fazendo direito.

Fala do DVD ............. 2 minutos

• Quando é difí cil elogiar
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Elogiando
Ati vidade 3.4.............6 minutos

1. Peça que os responsáveis digam coisas que 
seu fi lho faz e merecem elogio. Pode ser difí cil 
responder, então dê exemplos;

2. pergunte como eles poderiam elogiar seu 
fi lho por estes comportamentos. Por exemplo, o 
fi lho acorda no horário quase todos os dias e a 
mãe diz “Que bom que você acorda no horário! 
Isto nos ajuda a sair sem atrasar”;

3. pegue pedaços de papel e escreva os elogios 
falados por eles (um em cada papel). Cuide para 
que cada responsável tenha, no mínimo, um 
elogio.

• “Parabéns por ter feito a lição de casa”;
• “Obrigado por organizar a sala. Muito bem!”
• “Gosto quando você chega no horário.”

4. diga aos responsáveis que segurem o cartão 
para usá-lo na próxima ati vidade e que, ao fi nal, 
levem os cartões de elogio para casa e escondam 
em algum lugar onde os fi lhos possam encontrar.

Fim da ati vidade

Elogiando

6 min.
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Sistema de pontos para 
incenti var boas ati tudes

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

• Os pais falam sobre ganhar pontos

Narrador 1
É bom para os fi lhos receber elogios. Isso os ajuda a se 
senti rem bem e permite que saibam que você os observa 
quando eles fazem a coisa certa e que você se preocupa 
com eles. Mas elogiar geralmente não é sufi ciente. Alguns 
pais acham que podem melhorar os problemas com os 
fi lhos ajudando-os a ganhar pontos para privilégios ou 
recompensas.

Narrador 2
A forma como somos elogiados diz muito sobre o que nós 
aprendemos a gostar de fazer. Fazemos coisas que são 
elogiadas, recompensadas ou reconhecidas. Não fazemos 
coisas que recebem comentários negati vos–com gritos, 
punições ou que são ignoradas. Falaremos mais adiante 
sobre comentários negati vos, mas para agora vamos falar 
sobre como usar os elogios.

Narrador 1
Se você esti ver tentando ajudar seu fi lho a ser mais 
responsável nos afazeres domésti cos, nos deveres de 
casa ou chegar em casa no horário, ele provavelmente irá 
se esforçar mais se você o elogiar. Uma boa maneira de 
elogiar é dar pontos que eles podem usar para privilégios 
ou recompensas. Não precisa ser dinheiro. Pode ser um 
privilégio. Ganhar 10 pontos pelo dever de casa pode valer 
uma ida ao cinema ou uma pizza. Dar pontos para privilégios 
ou recompensas incenti va o jovem a fazer o que deve.

Narrador 2
Ganhar pontos por bom comportamento funciona para 
todos os jovens. Não é para ser complicado. Talvez você 
queira ajudar seu fi lho a aumentar a nota de matemáti ca 
para 8 ou 9; ou talvez você queira incenti vá-lo a prati car 
suas lições de música sem ser lembrado. Até mesmo os pais 
ou responsáveis que têm fi lhos muito difí ceis descobriram 
que eles se esforçam mais quando estão trabalhando por 
pontos.
 
Pedro
– Quer dizer que dá certo?

Kleber
– Sim, é incrível, não é? Muitas coisas estão melhores desde 
que começamos este sistema de pontos para as coisas que 
eles querem.

Pedro
– Pontos? Como funciona?

Kleber
– O Roberto até se ofereceu para limpar a garagem.

Pedro
– Tá brincando! Qual é o seu segredo?

Kleber
– Bem, Lia descobriu esta coisa de ponto, que acabamos 
experimentando. As crianças ganham pontos para as coisas 
que querem, mas têm que trabalhar para ganhar os pontos. 
Como fazer as tarefas domésti cas, fazer o dever de casa no 
horário e ir para a escola sem problemas, esse ti po de coisa. 
Bem, Lia e eu pensamos em que ti po de comportamento 
nos aborrecia e o que queríamos que eles fi zessem e se 
responsabilizassem. Aí eles ganham pontos para ter as 
coisas que querem. Por exemplo, o José quer um tênis, o 
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Roberto que ir para o acampamento e a Rosa quer trocar 
seus pontos por CDs.

Pedro
– Nossa, parece que isso vai sair caro.

Kleber
– Não mesmo. Você só os deixa acumularem pontos para 
coisas que você provavelmente já ia comprar mesmo.

Pedro
– Ah tá! Gostei. Ok!

Kleber
– Há limites. Não deixe eles acumularem pontos por coisas 
que você não pode comprar. Mas outro dia todos nós 
decidimos que se todos ajudassem a arrumar a casa depois 
íamos comer pizza. As crianças adoraram.

Pedro
– Gostei, muito bom. Será que esse sistema de pontos faria 
o Daniel manter suas tralhas fora da sala?
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Sistema de pontos

Ati vidade 3.5 .............3 1/2 minutos

1. Auxilie os responsáveis a encontrarem a tabela 
de pontos no Caderno de Ati vidades, e coloque 
o cartaz “Tabela de Pontos” (kit) na parede. 
Explique brevemente que esta tabela irá ajudá-
los a esti mular seus fi lhos a contribuírem com 
as tarefas domésti cas e a seguirem as regras da 
casa. Diga que deve ser feita uma tabela para 
cada fi lho. Circule para oferecer ajuda durante a 
próxima narrati va.

2. Pegue as anotações feitas na ati vidade 3.3. 
Aponte os quadros 1 e 2, onde devem escrever 
os “Comportamentos Positi vos”. Diga que ali eles 
escreverão os comportamentos que eles esperam 
que o fi lho tenha. Escreva “Terminar a tarefa da 
escola às 7h30” no cartaz. Peça a cada responsável 
para escrever o comportamento positi vo que 
falaram na ati vidade 3.3 em seu caderno. Ajude-
os a lembrar, a parti r de suas anotações. Auxilie 
os pais iletrados.  

Narrador 1
Vamos falar sobre como usar a tabela de pontos. Para 
começar, escreva o nome do seu fi lho na parte superior. 
Em seguida, pense nas regras da sua família e alguns 
comportamentos específi cos que você gostaria de mudar 
no seu fi lho ou fi lha. Talvez o problema seja fazer a tarefa, 
ou chegar em casa tarde para o jantar. Em seguida, você vai 
transformar o problema em um elogio, “Terminar a tarefa 
7h30” ou “Chegar em casa para a janta 6h”. Seja específi co 
sobre o que você quer que seu fi lho faça de forma diferente. 
No seu grupo, prati que transformando o comportamento 
em uma frase do que você deseja que seu fi lho faça.

Usando a tabela de ponto

30 seg.

Transforme o problema 
em uma frase de bom 

comportamento.

1 min.
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Narrador 1
Agora, digamos que o seu fi lho recebe um ponto todo 
dia por fazer o que deve fazer. Em nosso exemplo, vamos 
colocar um “1” no espaço em branco e escrever um número 
no espaço em branco no seu gráfi co. Durante a semana, 
você irá anotar um 1 para cada dia que eles fazem o que 
devem fazer. No nosso exemplo, João receberá um ponto 
cada dia em que ele terminar a tarefa às 7h30.

Narrador 1
Agora temos de ver quantos pontos os jovens precisam 
durante a semana para ganhar a recompensa ou o privilégio. 
Você não deve fazê-los ganhar cada ponto possível para 
obter a recompensa porque estão aprendendo a fazer algo 
que não faziam bem antes. No nosso exemplo, vamos dizer 
que João tem de ganhar quatro pontos por fazer a tarefa no 
horário pelo menos 4 dias durante a semana para obter a 
sua recompensa.

Narrador 1
Por últi mo, você precisa decidir que privilégio ou 
recompensa o jovem gostaria de ganhar–algo que você 
pode pagar ou um privilégio que você pode facilmente dar, 
algo que ele irá realmente se esforçar para ganhar. Você 
precisa falar com seu fi lho para decidir que recompensa ou 
privil égio adotar.Fim da ati vidade

Nota: Não há narrati vas nem falas do DVD entre a 
ati vidade acima e as seguintes:

10 seg.

10 seg.

3. Escreva “1” no quadro “Valor dos pontos” e 
peça que os responsáveis também escrevam.

4. Escreva “4” no quadro “Número de pontos 
necessários para a recompensa” e peça que os 
responsáveis também escrevam.      

Nome do fi lho Data ___/___/___

Comportamento 
positi vo

Valor dos 
pontos

Do
m

in
go

Se
gu

nd
a

Te
rç

a

Q
ua
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a

Q
ui
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a

Se
xt

a

Sá
ba

do
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l

1.

2.

Número de pontos necessários 
para a recompensa: Total de pontos ganhos:

Privilégio ou recompensa a ganhar:

Nome do fi lho Data ___/___/___

Comportamento 
positi vo

Valor dos 
pontos

Do
m

in
go

Se
gu

nd
a

Te
rç

a

Q
ua

rt
a

Q
ui

nt
a

Se
xt

a

Sá
ba

do

To
ta

l

1.

2.

Número de pontos necessários 
para a recompensa: Total de pontos ganhos:

Privilégio ou recompensa a ganhar:
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Privilégios e 
recompensas

Ati vidade 3.6.............3 minutos

1. Peça para o grupo pensar em recompensas e 
privilégios e escreva suas ideias na cartolina; 

2. diga aos responsáveis que você irá deixar um 
espaço na parte inferior da cartolina para que os 
fi lhos possam ajudar a decidir sobre o privilégio 
ou a recompensa que querem receber, durante o 
encontro das famílias;

Nota: guarde essa cartolina para o encontro das 
famílias.

3. diga-lhes que eles podem escrever outros 
comportamentos positi vos que quiserem depois.

Pergunta opcional, se ti ver tempo:
qual das recompensas e privilégios que você 
listou você pode dar?

Fim da ati vidade

Privilégios e recompensas

30 seg.
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Narrador 1
Muitos pais viram que seus fi lhos realmen te se esforçam 
para Narradores ganhar pontos e conseguir um privilégio 
ou recompensa. Mas faz toda a diferença a forma como 
você aborda a questão dos pontos.

Vamos ver como uma mãe fala com o fi lho sobre os pontos.

Lia
– Roberto! Roberto, venha e sente-se, amor, quero falar 
com você.

Roberto, eu sei que é difí cil para você se arrumar para a 
escola de manhã, se lembrar de todas as suas coisas e do 
dever de casa e fazer tudo no horário. E eu fi co um pouco 
frustrada quando você se atrasa de manhã, por isso eu 
esti ve pensando, vou tentar ajudá-lo a ser mais organizado 
para que você chegue no horário. Então, pensei em fazer 
uma lista de todas as coisas que você precisa fazer para 
chegar no horário. Sim?

Roberto
– Tá.

Lia
– Que tal se toda vez que você chegar na escola no horário 
você ganhar um ponto.

Roberto
– Pra que isso?

Lia
– Bem, vamos acompanhar os pontos e você pode ganhar 
uma recompensa no fi na l de semana. Vamos dizer que você 
chegue na escola no horário quatro manhãs da semana.

Roberto
– Tudo bem. Que ti po de recompensa?

Lia
– Que ti po de recompensa? Bem, tem que ser algo que você 
queira e que eu possa pagar. Vamos pensar nisso? Ok?

Roberto
– Ok.

Narrador 2
Quando seus fi lhos escolherem o que querem ganhar com 
pontos, lembre- se que não pode ser algo que você não 
pode dar–ou porque é muito caro, ou leva muito tempo 
para ganhar. As crianças aprendem quando são elogiadas 
por coisas logo depois de fazerem o que devem.

Narrador 1
E existem muitas coisas que eles podem ganhar, que não 
custam nada extra, como escolher o jantar, ou que alguém 
fa ça sua tarefa domésti ca, ou escolher o programa que quer 
assisti r  na TV, ou chamar um amigo para dormir. Mas tem 
que ser algo que eles querem que ainda não recebem.

Narrador 2
Por isso não é bom dar muitos privilégios �de graça�. Como 
pais, devemos aos nossos fi lhos suas necessidades básicas–
alimentação, vestuário e um lugar para viver. Mas ainda há 
muitas coisas para ganhar–alimentos, doces, roupas especiais, 

Fala do DVD
............. 4 1/2 minutos

• Mãe fala sobre pontos – Arrumar para escola
• Mantê-los “com fome”
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lazer, até mesmo tempo especial com o pai ou mãe.

Júlia
– Não dá pra acreditar em algumas das coisas que as 
pessoas permitem que seus fi lhos tenham. Uma das amigas 
de Ana gasta dinheiro, tem roupas caras, e a mãe e o pai 
dela acabaram de comprar um clarinete novinho para ela. 
Bem, eu não consigo competi r com isso, eu não posso dar 
essas coisas para a Ana. Sinto muito por ela, mas não dá.

Li a
– Bem, não damos para os nossos fi lhos também. Não é 
só pelo dinheiro. Se dermos tudo que eles querem, não 
terão nada pelo que se esforçar. No caso da Rosa, estamos 
tentando ajudá-la com seu dever de casa. Cada vez que 
ela termina todo o dever, ela ganha um ponto. E, no fi nal 
da semana, se ela ti ver pontos sufi cientes, compramos 
pizza e ela pode escolher o canal da TV. Assim, ela precisa 
se esforçar. Por isso, vamos começar a fazer isso com os 
meninos também.

Júlia
– Sim, eu acho que é uma boa ideia fazê-los se esforçar. Olha 
a Ana, ela começou a falar muito no telefone ulti mamente, 
aí fi zemos um acordo para limitar a 15 minutos. Dessa 
forma, ela pode ganhar mais tempo para falar no telefone. 
Bem, acho que vou usar o mesmo sistema quando ela fi car 
mais velha, quando quiser sair sozinha com as amigas, 
porque se ela acha que tem a liberdade de ir para onde 
quer, quando ela quer, então não posso usar isso como um 
privilégio para ela ganhar.

Lia
– É verdade. Talvez o que devemos fazer é começar a pensar 
nas coisas que eles querem que podem ganhar como 
privilégios, porque se eu deixar o Roberto fi car fora mais 
tarde do que é habitual com os amigos, então não consigo 
usar esse tempo como um privilégio, não é? Por isso, talvez 
eu deva pensar sobre os privilégios que eles podem ganhar 
quando forem mais velhos.

Júlia
– Sim, é uma boa ideia, vai funcionar.

Narrador 1
Alguns pais acham que usar pontos e recompensas é como 
subornar os fi lhos para que eles façam o que têm que fazer 
de qualquer jeito. Mas um sistema de pontos é uma forma 
de ajudar nossos fi lhos a se tornarem mais responsáveis. 
Isso os faz se esforçarem por metas positi vas.

Narrador 2
Afi nal, as pessoas que trabalham para um empregador 
têm uma recompensa por fazerem o que devem. Trata-se 
de uma remuneração. As remunerações não são as únicas 
coisas que são grati fi cantes no trabalho–há amizades com 
colegas, reconhecimento, e senti r-se bem apenas por fazer 
um bom trabalho.

Narrador 1
E ganhar pontos não é a única forma de as crianças 
aprenderem a fazer o que devem.
Mas tudo o que fazemos para ajudá-las a se comportarem 
e construírem, um relacionamento positi vo as ajuda a se 
saírem melhor na escola, com os amigos e, no futuro, como 
jovens adultos.
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Construindo um 
relacionamento positi vo

Fala do DVD .............4 minutos

• Melhor relacionamento (pais)
• começar com o pé direito
• vamos fi car um tempo juntos

Narrador 2
Ter um bom relacionamento com o seu fi lho e permiti r que 
saiba que você está preocupado com ele o ajuda a se sair 
melhor. Não é fácil, porém, ter uma relação positi va com 
os fi lhos quando eles estão ocupados tentando ser mais 
independentes e querendo mais e mais tempo com os 
amigos.

Kleber
– Tenho ti do momentos muito difí ceis com o Roberto 
ulti mamente. Ele está sempre irritado e eu fi co muito 
frustrado com ele. Não conseguimos fi car na mesma sala 
sem discuti r. Bem, ele adorava fazer as coisas comigo–como 
jogar jogos de tabuleiro, jogar bola ou assisti r a um vídeo 
juntos. Queria que as coisas voltassem a ser como antes.

Pedro
– Sim, odeio toda essa zona de guerra em casa, porque 
quanto mais zangado o Daniel fi ca, pior eu fi co e ele só 
vai de mal a pior. Mas, na verdade, eu acho que estamos 
um pouco melhor agora. Ele ainda gosta de passar a maior 
parte do seu tempo com os amigos, mas está um pouco 
mais calmo com a gente.

Kleber
– Como você melhorou as coisas?

Pedro
– Bem, eu acho que eu comecei a ver as coisas a parti r do 
ponto de vista dele, em vez de dar sermão o tempo todo, 
em vez de dizer como ele deve se comportar e agir. Ele 
chegava em casa da escola reclamando do professor ou 
dos amigos, e eu: �Bem, você deve fazer isso ou você não 
deveria ter sido assim, e �. Chegou a um ponto que ele não 
estava mais falando comigo, sabe?

Kleber
– Bem, faz senti do. Então, você parou com os sermões?

Pedro:
– Eu acho que isso, sim. Mas também, na verdade, passamos 
um tempo juntos, tempo para nós, sem a sua irmã mais 
velha ao redor. Alugo um vídeo e deixo que ele escolha, ou 
jogamos um jogo, mas só nós, sabe?

Kleber
– É uma boa ideia. Eu acho que o Roberto gostaria de 
passar um tempo comigo sem o irmão e a irmã. Eles fi cam 
brigando o tempo todo e eu fi co irritado e isso é ruim para 
todos. Acho que você tem que revezar com seus fi lhos.

Pedro
– Sim, e tentar dar a eles a m esma atenção, o que é difí cil, 
mas pelo mesmo período.

Kleber
– Talvez se eu deixasse  o Roberto dar algumas ideias sobre 
o que podemos fazer juntos ele fi caria mais feliz em passar 
um tempo comigo.

Pedro
– Sim, tenta isso.

Narrador
Um dos pais disse que quando ele e seu fi lho não estão se 
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dando bem, as coisas vão de mal a pior. Mas a situação pode 
seguir por outro caminho. Quanto mais tempo positi vo você 
ti ver com seu fi lho, é mais provável que ele concorde com 
as coisas e se sinta melhor. Perceber quando as crianças 
fazem o que devem fazer e dar pontos e recompensas ou 
relacionamento.

Kleber
– Sabe, Roberto, eu sei que as coisas têm sido difí ceis 
ulti mamente. Eu odeio quando eu grito com você o tempo 
todo. Que tal começarmos com o pé direito e melhorarmos 
um pouco este fi m de semana? Para começar, poderíamos 
fazer pipocas e assisti r ao jogo juntos esta tarde.

Roberto
– Ok.

Júlia
– Eu gostaria de fazer mais coisas com a Ester. Ela costumava 
passar mais tempo comigo, mas agora ela só quer fi car no 
quarto, ouvindo CDs e conversando com os amigos. Eu não 
sei se a forço a passar mais tempo comigo ou se a deixo 
sozinha.

Carol
– Os jovens dessa idade preferem fi car sozinhos ou com os 
amigos. Acho que só piora quando mandamos eles fazerem 
as coisas. Bem, especialmente na nossa casa.

Júlia
– Sim, eu deixo a Ester sozinha quando ela precisa e quando 
estamos juntas passamos muito tempo tentando nos 
entender.
E temos óti mas conversas, como no carro quando estou 
dirigindo. Mesmo quando estamos vendo televisão, durante 
os comerciais, nos diverti mos muito, brincando uma com a 
outra, sabe?

Carol
– Sim, eu sei que as crianças adoram quando as levamos 
para comer pizza ou ao cinema. Fazemos de tudo para fi car 
com eles sem reclamar ou dar sermões.

Narrador 2
Agora, pense em outras coisas que você pode fazer para 
mostrar ao jovem que você realm ente se importa.
Liste todas as coisas que você faz com o seu fi lho e pense 
em como a mensagem de amor é demonstrada.
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Construindo uma 
relação positi va
Ati vidade 3.7 ............. 5 minutos

1. Peça para o grupo dizer o que pode fazer para 
mostrar o amor e o carinho que tem pelos fi lhos, 
além de elogiar e dar pontos e recompensas;

2. pergunte quais dessas coisas passarão, sem 
dúvida, uma mensagem de amor.

Certi fi que-se de que esses itens foram 
mencionados:
• abraçar;
• dizer “Eu amo você”;
• deixar um bilhete carinhoso.

Fim da ati vidade

Construindo um 
relacionamento positi vo

5 min.
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Práti ca em casa
.......................... 1 minuto

1. Peça aos responsáveis que usem a tabela 
de pontos em casa e diga-lhes que vocês irão 
conversar sobre como foi a experiência, no 
próximo encontro;

2. lembre-os de esconder os cartões de elogio e 
de fazer elogios em casa;

3. lembre aos pais de que no Caderno de 
Ati vidades tem um quadro que resume as formas 
de mostrar amor.

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

1. Diga aos responsáveis que o encontro das 
famílias começa com um curto vídeo, que mostra 
pais e fi lhos conversando. Após o vídeo, eles irão 
conversar sobre a tabela de pontos com os fi lhos 
e, juntos, poderão decidir qual será o privilégio 
ou recompensa desta semana. Além disso, irão se 
diverti r em algumas brincadeiras.

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

1. Mostre o cartaz “Lema das Mães, Pais e 
Responsáveis” (kit) e digam o lema juntos. 
Esti mule os parti cipantes a decorarem o lema.

Práti ca de casa

1 min.

Preparação para o 
encontro das famílias

1 min.
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Programa
Famílias Fortes

Índice
Rodada de elogios e revisão da  
prática em casa  ................................................ 53
Entendendo o estresse ..................................... 54
Atividades opcionais ......................................... 61
Prática em casa ................................................. 62
Preparação para o encontro das famílias ......... 62
Conclusão ......................................................... 62

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada participante);
• lista de presença dos jovens;
• lista de regras (Encontro 1 – Jovens);
• papel A4 (12);
• pedaços de papel (folha A4 dividida em 4 
pedaços) (1 para cada dupla);
• fita adesiva;
• pincel atômico ou canetinhas (várias cores);
• cartolina (1);
• caderno de Atividades dos jovens;
• lápis ou caneta (1 para cada participante);

Encontro 3 – Jovens 
LIDAR COM O ESTRESSE

Objetivos
Ajudar os jovens a:
• identificarem situações que possam provocar 
estresse;
• entenderem quais são os sintomas de estresse;
• aprenderem maneiras saudáveis de lidar com 
o estresse.

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.



53

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. relembre a lista de regras.

Rodada de elogios  
e revisão da  
prática em casa
.......................... 4 minutos

1. Peça aos jovens para se sentarem em círculo e 
elogiarem a pessoa sentada ao lado deles. Se um 
jovem não conseguir fazer um elogio em 15-20 
segundos, um dos facilitadores deve sugerir um 
elogio;

2. peça para voluntários falarem de um momento 
durante a semana quando perceberam que a 
pessoa responsável por ele ou por ela estava 
aborrecido ou aborrecida;

3. pergunte o que eles acham que pode estar 
cau-sando esse estresse, o que a pessoa fez e 
como o jovem reagiu.
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Entendendo o estresse

Introdução ao tema estresse (opcional)

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

1. Diga aos jovens que vão jogar “Forca”: eles 
dizem letras de uma palavra até que consigam 
adivinhar a palavra (a palavra é “estresse”, mas, 
obviamente, não diga para o grupo;

2. fixe 8 folhas A4 em branco ou uma cartolina 
na parede;

3. cada vez que eles disserem uma letra da 
palavra “estresse” escreva a letra (grande) no 
espaço apropriado. Faça-os adivinhar a palavra o 
mais rápido possível.

E

E

Jogo Forca

S T R E

E

S S E

E
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Situações que podem  
causar estresse

Atividade 3.1.............8 minutos

Discussão:

1. Diga ao grupo que o tema do dia é “estresse”. 
Pergunte se alguma vez se sentiram estressados;

2. pergunte quais situações podem estressar 
um jovem. Para ajudá-los a começar, pergunte 
sobre quais situações em casa, na escola e com os 
amigos poderiam estressá-los;

Certifique-se de que esses itens foram 
mencionados:
• Problemas com irmãos;
• não se entrosar;
• problemas com amigos;
• muito para fazer;
• problemas com os pais;
• pressão dos amigos;
• problemas de dinheiro;
• não gostar da aparência;
• se preocupar em não ser aceito;
• se preocupar com mudanças físicas;
• não se dar bem com um professor;
• se preocupar com problemas familiares;
• se preocupar em ir para uma nova escola;
• ter que ficar na frente da turma.

3. peça para um voluntário desenhar um boneco 
em um papel grande (pardo, cartolina);

4. peça ao grupo para escolher um nome para o 
boneco. Aqui o chamaremos de George.

Fim da atividade

SITUAÇÕES QUE PODEM 
CAUSAR ESTRESSE...

Em casa

Na escola

Com amigos
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Como saber se você  
está estressado

Atividade 3.2.............13 minutos

1. Pegue 4 folhas de papel para escrever 
enquanto explica;

2. explique para os jovens que existem quatro 
maneiras de saber se você está estressado: 
sintomas no corpo (escreva na folha 1), 
sentimentos e emoções (folha 2), mudanças no 
comportamento (folha 3), mudanças na forma de 
se relacionar com o outro (folha 4);

3. divida o grupo em 4 subgrupos e entregue 
uma folha para cada subgrupo;

4. peça que conversem sobre os sintomas 
do estresse que estão escritos no papel que 
receberam. Circule para oferecer ajuda aos 
grupos usando as seguintes ideias:

• físicos (dor de cabeça, dor de estômago, suor 
nas mãos, rubor na face);
• emocionais (raiva, frustração, medo, 
nervosismo, tristeza);
• comportamento ruim (dizendo algo, explodir 
com alguém);
• relacionamentos (quer ficar só, acha que 
ninguém gosta dele).

5. (7 minutos) Reúna todos novamente e peça 
que cada grupo desenhe expressões no George 
que demonstrem os sintomas listados. Se der 
tempo, peça que encenem rapidamente alguns 
dos sintomas levantados por eles.

Leve o boneco para o Encontro das Família. 
Deixe que os jovens falem para os responsáveis 
sobre o estresse que George pode ter e maneiras 
saudáveis de lidar com isso.

Fim da atividade



57

Encontrando maneiras 
saudáveis de lidar com  
o estresse
Atividade 3.3.............17 minutos

Discussão:

1. Peça ao grupo que diga formas como o George 
pode lidar com o estresse, que pode causar ainda 
mais problemas. Tente obter respostas como: 
perder a paciência, bater em alguém, gritar ou 
xingar, quebrar algo, ficar sempre só;

2. pergunte ao grupo que problemas George 
pode ter se fizer essas coisas;

3. diga que existem várias formas de lidar com o 
estresse. Peça que pensem no que podem fazer 
para se acalmar quando estão chateados. Diga-
lhes que algumas coisas podem ser feitas na hora 
e outras podem ser feitas depois que passar a 
situação. Por exemplo, respirar fundo e contar até 
10 podem ser feitos na hora, e jogar bola para se 
acalmar pode ser feito depois;
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Certifique-se de que esses itens sejam 
mencionados:

O que fazer na hora:
• se exercitar;
• falar para os outros;
• ficar só;
• ouvir música;
• se distrair;
• respirar fundo;
• sair;
• contar até 10;
• dizer “Eu posso resolver isso”;
• ter pensamentos calmos;
• outros.

4. diga ao grupo que você vai ler pequenas 
situações estressantes para eles dizerem quais 
maneiras eles poderiam usar em cada situação. 
Lembre-os que algumas maneiras de lidar podem 
ser feitas na hora e outras apenas depois que 
passar a situação;

5. certifique-se de que todos os jovens 
responderam;

6. para tornar mais divertido, se houver tempo, 
depois que estiverem respondendo com mais 
facilidade, leia as situações mais rápido e veja se 
eles pensam mais rápido em uma estratégia;

7. caso algum jovem traga maneiras não 
saudáveis, que podem causar mais problemas, 
retome rapidamente o item 2 e estimule os jovens 
a darem outras respostas saudáveis.

Nota: Leia só o que o tempo der, deixando 10 mi-
nutos para o restante do encontro.
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Situações estressantes:

1. Você tirou “0” em um teste;
2. seu pai grita com você por deixar a bicicleta 
fora de casa.
3. seu melhor amigo ignora você;
4. sua irmã bagunça seu quarto;
5. você tem medo de não entrar no time de 
futebol ou queimada;
6. você é castigado por responder;
7. seu cabelo não está legal;
8. você é expulso de um jogo;
9. você tem muita lição de casa;
10. você está preocupado com seus pais 
discutindo;
11. sua mãe grita com você por estar atrasado;
12. a pessoa que você gosta está namorando 
outra pessoa;
13. você não é convidado para uma festa;
14. você esquece de levar a tarefa para a escola;
15. sua calça rasga;
16. você fica com espinhas;
17. você não sabe fazer sua tarefa de matemática;
18. seu irmão te aborrece;
19. é Natal e você não tem dinheiro para comprar 
presentes;
20. você perdeu o ônibus.

Fim da atividade
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Encontrando soluções que 
funcionam para mim

Atividade 3.4.............10 minutos

Discussão:

1. Diga ao grupo que vocês acabaram de falar 
diversas situações que causam estresse e diversas 
maneiras de lidar em cada situação;

2. ajude os jovens a encontrarem a atividade 
“Maneiras que funcionam para mim”, no caderno 
de atividades e peça que cada jovem escreva 
alguma situação que costuma acontecer, que o 
deixa chateado;

3. em seguida, peça que marque um “X” nas 
maneiras que acredita que funcionem para ele 
lidar com aquela situação;

4. pergunte quem gostaria de compartilhar o 
que escreveu. Se não houver voluntários, leia o 
seguinte:

situação:
Você está triste porque seu melhor amigo está de 
mal com você.

possível solução:
Pratique algum esporte ou monte um quebra-
cabeça.

situação:
Você está com raiva porque o professor gritou 
com você.

possível solução:
Fale com seus amigos sobre o que aconteceu.

situação:
Você está preocupado com seus pais discutindo.

possível solução:
Escute música ou chame um amigo para fazer 
algo.

Fim da atividade
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Atividades opcionais (caso os 
jovens terminem as atividades 
antes dos responsáveis)
Siga o líder

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

1. Peça ao grupo para formar um círculo em pé. 
Escolha uma pessoa para ser o observador. Peça 
para o observador virar de costas para o círculo, 
enquanto o grupo silenciosamente escolhe um 
líder. 

2. O líder inicia qualquer movimento e todos os 
outros na roda o copiam, de modo que fique difícil 
descobrir quem é o líder. O movimento pode ser 
pular, bater palmas, balançar a cabeça...);

3. quando todos estiverem se movimentando, o 
observador se vira e tenta adivinhar quem é o líder. 
O líder deve mudar o movimento durante o jogo e 
os demais participantes continuam imitando seus 
gestos. Quando o observador adivinhar quem é o 
líder, uma nova pessoa se torna o observador e o 
jogo continua.

Jogo – O que temos  
em comum?

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

1. Pergunte ao grupo sobre suas datas de aniver-
sário e peça que façam uma fila com as pessoas de 
janeiro na frente, seguindo as pessoas dos outros 
meses até dezembro;

2. peça ao grupo para formar duplas com a pessoa 
ao lado e peça que anotem (em pedaços de papel) 
as coisas que têm em comum. Dê exemplos como:

• cor dos olhos;
• cabelo;
• número de irmãos;
• mais velho ou mais jovem;
• coisas que fazem para se divertir;
• coisas que gostam ou não de fazer na escola.

3. após 3 ou 4 minutos, veja que dupla tem mais 
coisas na listas. Peça que leiam a lista em voz alta.

Fim da atividade
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Prática em casa
.......................... 1 minuto

1. Instrua os jovens a anotarem duas situações 
durante a semana quando se irritaram com algo 
em casa ou na escola;

2. peça que pensem como se sentiram e 
escolham uma forma de lidar com o estresse.

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

1. Diga aos jovens que no encontro das famílias 
eles vão falar sobre momentos de família. Os 
momentos de família são úteis para os jovens 
ajudarem a decidir as regras e tomar as decisões 
familiares;

2. eles começarão o encontro das famílias 
assistindo a um curto DVD, mostrando algu-mas 
famílias em um momento de família. Peça-lhes 
para sentarem-se com seus responsáveis;

3. depois de assistir o DVD irão praticar um mo-
mento de família.

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

1. Segure o cartaz do “Lema dos Jovens” 
(Encontro 1 – Jovens ) (kit);

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

Índice
Balões no ar....................................................... 64
Introdução aos momentos de família ............... 64
Momentos de família ........................................ 65
Brincando em família ........................................ 73
Fechando o círculo ............................................ 74

Materiais necessários:
• balões (12);
• televisão ou data-show;
• caixa de som;
• leitor de DVD ou Computador com leitor de 
DVD/entrada USB;
• DVD 3 (Encontro 3 – Famílias);
• caderno de ati vidades dos responsáveis;
• jogos (caso tenha disponível no serviço);
• 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 3 – Famílias
M  OMENTOS DE FAMÍLIA

Objeti vo s
As famílias irão:
• Compreender o valor dos momentos das 
famílias;
• aprender como fazer um momento de família;
• trabalhar com privilégios e recompensas para 
o sistema de pontos;
• planejar ati vidades diverti das em família.

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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Balões no Ar
.......................... 8 minutos

1. Divida o grupo em duas equipes de 5 a 6 pesso-
as, colocando o jovem no mesmo grupo de seu 
responsável. Forme dois círculos segurando as 
mãos. Cada facilitador de grupo é o responsável 
por um grupo;

2. jogue um balão para cada grupo e peça que 
mantenham o balão no ar sem soltarem as mãos. 
Diga como eles irão manter o balão no ar. Por 
exemplo, “mantenha o balão no ar usando apenas 
os cotovelos”. Depois troque para nariz, orelhas, 
cabeça, ombro, joelho, pé, etc.;

3. depois de terem prati cado com um balão, 
jogue outro e depois outro até ter quatro balões 
em cada círculo;

4. o objeti vo é manter o maior número de balões 
no ar pelo maior tempo possível.

Fim da ati vidade

Mostre aos responsáveis o “George” do Encontro 
de Jovens. Deixe que os jovens falem para os 
responsáveis sobre o estresse que George pode 
ter e maneiras saudáveis de lidar com isso.

Introdução aos 
momentos de família
.......................... 2 minutos

1. Diga ao grupo que os momentos de família são 
uma boa maneira das famílias fazerem planos, 
resolverem problemas e se diverti rem;

2. quando os jovens começam a ter mais ati vida-
des fora de casa, o momento das famílias ajuda 
a verifi car os horários, fazer combinados sobre o 
transporte e acompanhar outras necessidades;

3. nesta faixa etária (10-14 anos) os jovens 
já podem dar sugestões sobre regras e 
consequências para a família.

Inicie o DVD.
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Momentos de família
Ati vidade 3.1.............25 minutos

Falas do DVD..........4 minutos

• Necessidade dos momentos de família
• Primeiro momento das famílias

Pedro (para Carol)
– Sabe, a Maria me deu tanta raiva ontem à noite. Ela 
esperou até o últi mo minuto para me pedir para levá-la na 
festa. Estamos cada vez mais ocupados como família e não 
temos tempo para planejar nossos horários. E quanto mais 
velhos, pior fi ca.

Carol
– Entendo. Como no outro dia, a Maria perguntou se ela 
podia levar um bolo para vender na escola–no mesmo 
dia! Se ela ti vesse me avisado não teria sido um problema. 
Eu acho que precisamos conversar com nossos fi lhos 
sobre o assunto, especialmente quando estão perto da 
adolescência. Nossas vidas estão tão agitadas no momento 
com o trabalho e a família, e eles estão sempre na rua. Acho 
que não temos mais tempo como uma família.

Pedro
– Eu sei. Ok, deveríamos gastar 15 ou 20 minutos só para 
vermos nossos horários e nos organizarmos antes que isso 
vire um grande problema.

Carol
– Bem, quando é que vamos fazer isso? E quando vamos 
ter tempo?

Pedro
– Temos que arrumar tempo, Carol. Olha, sábado de manhã, 
que tal?

Carol
– Bem, eu acho que não, eles gostam de d ormir até mais 
tarde e vão fi car com raiva se os acordarmos. Além disso, 
é a única chance que tenho de fazer compras, mas que tal 
domingo à noite? Poderíamos passar um tempo com as 
crianças, não precisa durar muito.

Narrador 1
Parece que a maioria das famílias anda sem tempo esses 
dias. Com os pais trabalhando, fazendo tarefas domésti cas, 
compras, os fi lhos estão se envolvendo mais e mais com 
ati vidades e querendo passar mais tempo com os amigos, 
e a semana pode fi car bastante agitada. Mas ti rar um 
tempo para um breve momento em família toda semana 
pode fazer com que as coisas fi quem mais tranquilas para 
todos. Basta escrever as coisas no calendário para evitar 
problemas e mal-entendidos. O tempo gasto pode valer a 
pena com menos frustração para todos.

Narrador 2
Outra vantagem dos momentos em família, em especial 
para famílias com adolescentes, é que os jovens têm a 
oportunidade de aprender a resolver problemas junto 
com a família. Quando as crianças se queixam das regras 
ou têm difi culdades em se dar bem, você pode pedir que 
coloquem isso na pauta para a próxima reunião familiar. 
Isso pode poupar tempo se você não ti ver que lidar com 
cada probleminha que aparece.

Narrador 1
Vamos ver uma reunião familiar em andamento. Observe 
que a primeira coisa é uma rodada de elogios. Começar 
dizendo algo bom para os outros, como um agradecimento, 
pode ajudar a estabelecer um clima positi vo para a reunião. 
Mesmo irmãos e irmãs, que às vezes brigam, podem 
aprender a elogiar.
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(família de quatro pessoas sentadas ao redor da mesa da 
cozinha)

Pedro
– Ok, vamos começar este momento das famílias. Acho que 
primeiro devemos iniciar com uma rodada de elogios.

Daniel
– Elogios? Por que temos de elogiar, isso é tão idiota!

Pedro
– É só para começar com o pé direito. Ok? Vamos lá! Maria, 
você estava óti ma no vôlei semana passada.

Maria
– Obrigada. Ok, Daniel, obrigada por me ajudar com meu 
dever de matemáti ca. Eu acho que eu entendi melhor agora.

Daniel
– Tudo bem. Mãe (pausa), o frango que você fez para a janta 
estava óti mo.

Carol
– Obrigada! (para o marido.) Pedro, muito obrigada por 
chegar cedo em casa outro dia para que eu pudesse ir à casa 
da minha irmã, o que eu realmente precisava. Então, vamos 
começar. Daniel, eu acho que é sua vez de ler as regras.

Daniel (pegando os cartões da reunião com a mãe)
– Vamos ver. “Comece com uma rodada de elogios”. Ok, 
essa parte já foi. Número 1: a opinião de todos deve ser 
respeitada.
Sem sermão nem bronca. Número 2: todos devem manter 
o foco no assunto. Número 3: manter um caderno ou 
lista de decisões tomadas e terminar a discussão com um 
resumo. Número 4: fazer reuniões curtas (vamos lembrar 
dessa–quero ver o meu programa às 7h). Número 5: ver 
na próxima semana se as decisões estão dando certo. E o 
número 6: “Conti nuar tentando”.

Pedro
– Estamos tentando. Tivemos problemas semana passada, 
mas ti vemos uma reunião no fi nal, não é?

Pare o DVD aqui.
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Discussão:

1. Diga às famílias que eles vão prati car um mo-
mento de família como os do vídeo. Explique 
que, após a rodada de elogios, os jovens vão ler 
as Regras do Momento de F amília (que estão nos 
cadernos de ati vidades);

2. auxilie as famílias a localizarem as Regras dos 
Momentos das Famílias em seus Cadernos de 
Ati vidades;

3. peça a cada família que faça uma rodada de 
elogios e peça aos jovens para lerem as regras.

Carol
– Ok, por que não começamos com o calendário? Daniel, 
quando vai jogar futebol na semana que vem?

Daniel
– Bem, temos treino na terça-feira, desculpa, quarta-feira, e 
um jogo na sexta-feira.

Carol (marcação no calendário)
– Óti mo, agora, Maria, você precisa de carona extra semana 
que vem?

Maria
– Bem, eu acho que preciso de uma na quarta-feira para 
uma festa. E no sábado dá pra me levar ao shopping, por 
favor?

Carol
– Vamos ter que esperar porque talvez eu trabalhe no 
sábado. Agora vamos falar sobre as tarefas domésti cas da 
semana passada.

Maria (lendo as anotações)
– Ah, Daniel e eu concordamos em revezar em arrumar a 
mesa e lavar a louça. E, se um de nós não puder fazer isso 
alguma noite, cabe a nós trocarmos um com o outro.

Carol
– E como tem funcionado isso?

Fala do DVD ..........4 minutos

Se a práti ca do momento 
de família levar mais 
de 3 minutos, você 

pode não terminar o 
encontro no horário.

Regras dos Momentos das Famílias

• Comece o momento com elogios
• Respeite a opinião de todos
• Sem sermão ou branca
• Mantenha o foco
• Resuma os acordos
• Verifi que no próximo encontro 
se as decisões estão dando certo
• Conti nue tentando
• Façam reuniões curtas

4 min.
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Daniel
– Bem, tem dado tudo certo, eu acho. Exceto uma noite que 
eu esqueci e fui para a casa do Zeca e a Maria teve que fazer 
por mim. Aí o papai teve que me lem brar. Por isso, acho que 
devo uma para a Maria.

Maria (de boa vontade)
– Não se preocupe. Não vou esquecer!

Carol
– Então, querem tentar outra semana?
(as crianças concordam balançando a cabeça)

Pedro
– Eu queria falar sobre esta tabela de pontos. Vocês podem 
ganhar privilégios e recompensas, né? Maria, o que você vai 
fazer para ganhar pontos?

Maria
– Acho que levantar no horário sem resmungar.

Pedro
– Ok. Vamos usar este formulário que temos do encontro. 
Poderíamos colocá-lo no armário para que todos possam 
vê-lo. Temos o nome da Maria no topo e ela vai levantar 
no horário 

Carol
– Espera um pouco. Vamos ser mais específi cos. “No 
horário”, como assim?

Maria
– Sair da cama às 6h30, se vesti r e fi car pronta para sair às 
7h.

Carol
– Ok, só pra fi car claro. Você vai ganhar pontos por levantar-
se às 6h30, se vesti r e fi car pronta às 7h.

Maria
– Sim.

Pedro
– 7h, acho que ela consegue. Você disse algo sobre querer 
ver a Elisa esta semana?

Maria
– Sim. Se eu conseguir meus pontos, quando recebê-los, a 
Elisa pode dormir aqui no sábado, por favor?

Pedro
– O que você acha?

Carol
– Por mim tudo bem. Mas vamos ver como vai ser esta 
semana, tá?

Pedro
– Ok, bom, gostei. Certo, Daniel, o que você vai fazer para 
ganhar pontos?

Daniel
– Bem, vou fazer meu dever de casa para que eu possa 
assisti r televisão.
(a conversa conti nua e o som desaparece)
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Discussão:

1. Faça a pergunta da tela.

Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados:
• seguiram as regras;
• não interromperam;
• se concentraram no assunto escolhido;
• todos foram educados.

 
Conversa
em família................5 minutos

2. diga aos parti cipantes do grupo que eles vão 
conti nuar os momentos de família falando sobre 
o sistema de pontos. Mostre a tabela de pontos 
e explique como funciona. Você pode pedir que 
algum responsável voluntário explique. Diga aos 
jovens que o sistema de pontos pode ajudá-los a 
não esquecer o que devem fazer em casa.

Por exemplo, se o José tem difi culdade em lembrar 
de colocar o uniforme da escola para lavar, ele 
vai ganhar pontos pelos dias em que lembrar. 
Quando ti ver pontos sufi cientes, ele ganha uma 
recompensa ou privilégio. Peça para as famílias 
conversarem e decidirem qual privilégio ou 
recompensa o jovem pode ganhar;

3. dê os seguintes exemplos de coisas que os jo-
vens podem ganhar:

• fi car acordado até mais tarde no fi m de 
semana;
• trazer um (a) amigo (a) para dormir;
• outra pessoa faz sua tarefa domésti ca;
• poder escolher programas de TV à noite.

O que ajudou o momento de 
família acontecer sem problemas?

11/2 min.

Se a práti ca do momento 
de família levar mais 
de 5 minutos, você 

pode não terminar o 
encontro no horário.
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Narrador 1
Deu tudo certo, não é? Eles começaram com elogios e leram 
as regras. Depois que você se acostumar a fazer reuniões 
de família, provavelmente não precisará mais ler as regras, 
mas ajuda quando você está aprendendo. Em seguida, um 
jovem lê as decisões do encontro anterior. Essa é uma parte 
importante. Não ajuda muito tomar decisões a menos que 
você veja que estão dando certo.

Narrador 2
Lembre-se de que os momentos de família são apenas 
uma forma de manter o controle dos planos e ver como 
as coisas estão indo. Precisam ser curtos e positi vos. Mas 
o que acontece em reuniões em que os problemas são 
mencionados e nem todos concordam? Vamos ver essa 
cena.

(reunião de família com mãe e dois fi lhos, sentados na sala 
de visitas)

Júlia (mãe de Ana e João)
– Bem... esta semana passou rápido . nem sequer 
ti vemos tempo para sentar e conversar. Que tal se antes 
de assisti rmos ao vídeo fi zermos uma conversa de 10-15 
minutos? Há alguma coisa que vocês desejam falar?

João
– Sim, tem. Não acho que seja justo eu colocar o lixo para 
fora e ajudar com a louça. Eu acho que ela (olhando para a 
irmã) deve lavar a louça.

Ana
– Não é justo! Toda noite tem louça, você não tem que 
colocar o lixo para fora todos os dias. Você só está tentando...
Júlia (interrompendo)
– Espera aí, espera aí. Então, você está dizendo que está 
fazendo mais do que ela por ajudar com a louça e ti rar o lixo 
e você acha que está fazendo mais do que ele porque lava a 
louça todos os dias?

Ana
– Estou sim! Ele sempre tenta se livrar do trabalho!
Júlia
– Ana, reuniões de família não são para reclamar. Se fi car 
com raiva vamos ter que deixar para outra hora quando 
vocês esti verem de bom humor.

João
– Vamos ver se podemos fazer agora. Eu prometo não 
implicar com você, Ana, se você prometer não implicar 
comigo.

Ana (relutante)
– Tudo bem então.

Júlia
– OK, João  quais são as suas ideias para resolver este 
problema?

João
– Posso colocar o lixo para fora, fazer todo o trabalho de 
fora, sabe . deixar o jardim arrumado no verão.

Ana
– Não é justo! Por que não podemos dividir o trabalho do 
lado de dentro e de fora? Metade do tempo eu faço o de 
dentro e a outra metade você faz.

Fala do DVD ...........4 minutos

• Segundo momento de família, parte I
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Júlia
– Eu tenho uma ideia. Por que não contamos o tempo exato 
que leva para vocês fazerem as tarefas domésti cas? Assim 
vamos saber quanto tempo leva para cada pessoa fazer 
aquilo.

João
– Gostei.

Ana
– Ok.

Júlia
– Precisamos de mais ideias antes de tomarmos uma 
decisão?

Ana (voz sumindo)
– Eu realmente gostaria de lavar os pratos mais do que as 
panelas.

Júlia
– Ok, vamos anotar isso.

Narrador 1
Quando na reunião de família são abordadas questões sobre 
as quais as pessoas têm fortes senti mentos, como fazer 
tarefas domésti cas ou outras regras, é importante lembrar 
os membros da família sobre as regras. Nada vai dar certo 
se os momentos de família forem usados para discussões. 
Quando as pessoas não conseguem chegar a um consenso 
sobre o problema, o melhor é adiar a discussão para outro 
momento. Na cena que acabamos de ver, a mãe teve que 
lembrar os fi lhos duas vezes. Se não ti vessem parado de 
discuti r após o lembrete, a mãe deveria ter ido para outra 
questão, ou, se os fi lhos ainda esti vessem chateados, parar 
a reunião familiar e marcar para outro dia.

Narrador 2
E alguns problemas não dão certo em reuniões de família. 
Se os pais ou responsáveis ou os adolescentes fi carem 
muito chateados, não se ganha nada. Alguns problemas 
passam dos limites de uma reunião familiar normal–como 
alguém ser pego furtando ou problemas conjugais. Esses 
dois exemplos são situações que não têm soluções rápidas, 
envolvem muita emoção e não estão ligados a todos os 
membros da família.
Isso não signifi ca que os familiares não devem falar sobre 
esses ti pos de problemas, só não em um momento das 
famílias semanal.

Discussão:

1. Peça aos responsáveis e jovens para darem 
exemplos de coisas que são “pesadas” ou sérias 
demais para falar em um momento de família.

Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados:
• problemas fi nanceiros;
• gravidez na adolescência;
• abuso de substâncias;
• problemas sérios na escola.

Fim da ati vidade

O que você deve evitar nos 

momentos de família

2 min.
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Fala do DVD ............2 minutos

• Segundo momento de família, parte II

Narrador 1
Mas as reuniões de família não são apenas para problemas. 
Deve haver algum tempo para falar sobre coisas que todos 
gostam–como os projetos familiares especiais, viagens ou 
férias. E é uma boa ideia acabar com alguma ati vidade 
diverti da. Pode ser um lanche especial, um jogo ou outra 
coisa que toda a família pode desfrutar. Vejamos a nossa 
segunda famíl ia discuti ndo algo que não é um problema.

Júlia
– Ok  vamos ler nossa decisão.
(lendo) “Ana e João vão contar o tempo que levam para 
fazer suas tarefas domésti cas em um período de duas 
semanas. Acho que talvez devêssemos elaborar algum ti po 
de gráfi co, vocês não acham?”

Ana
– Por que não colocamos nossas iniciais no calendário perto 
do tempo correspondente a cada ati vidade?

João
– Por mim tudo bem.

Ana
– Podemos falar sobre a viagem para o litoral com a Sarah e 
o Paulo e as crianças agora?

Júlia
– Vamos fazer isso, vamos começar por aí. Aí podemos 
assisti r a um fi lme e talvez comer aquele delicioso bolo que 
você fez.

Ana
– Ok.

João (voz sumindo)
– Eu quero ir em algum lugar onde eu possa pescar. Acho 
que o Paulo vai querer também.

Narrador 1
Os momentos de família podem realmente ajudar e não 
precisam demorar. Vamos rever as regras. Inicie as reuniões 
com elogios e certi fi que-se de que a opinião de todos 
seja respeitada. Mantenha uma lista de decisões tomadas 
nas reuniões e as resuma no fi nal. Verifi que no próximo 
encontro se as decisões estão dando certo. Faça reuniões 
curtas e não obrigue ninguém a parti cipar. No mais, 
conti nue tentando.

Narrador 2
No início as reuniões podem parecer estranhas. Não se 
preocupe. Depois de algumas vezes você provavelmente 
vai se senti r muito mais confortável e vai gostar de estar 
junto e parti cipar dessas conversas. E lembre-se de que os 
momentos em família podem poupar tempo e incômodos.
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Brincando 
em família
Ati vidade 3.2..........20 minutos

1. Peça aos jovens e seus responsáveis para 
sentarem juntos. Pergunte se eles conhecem 
alguma brincadeira que dê para brincar neste 
momento. Algumas brincadeiras precisam apenas 
de papel e lápis;

2. peça para cada família escolher um jogo e 
jogar;

3. circule para ajudar as famílias com difi culdade 
em começar o jogo;

4. caso seu serviço disponha de jogos, ofereça 
para as famílias;

5. incenti ve-as a jogar em casa.

Formas de se 
diverti r em família
1. Peça às famílias para localizarem em seus 
cadernos a lista de coisas para fazer em família;

2. peça que leiam e discutam os itens da lista e 
que a preencham com ati vidades diverti das que 
podem fazer juntos.

Nota ao facilitador
Enfati zar que existem várias ati vidades que a 
família pode fazer sem gastar dinheiro, como 
ir a parques, museus, cachoeiras, etc. Ajude a 
mapear os equipamentos culturais urbanos que 
cada território tem.
Sugerimos fortemente que nos casos de unidades 
públicas de assistência social, de saúde ou 
escolas, busquem, previamente, parcerias com as 
Secretarias de Cultura, Esporte, Turismo e outros 
setores que possam mapear ati vidades de baixo 
custo, que possam servir de incenti vo às famílias 
para que se apropriem de espaços e ati vidades 
públicas.
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Fechando o círculo
.......................... 5 minutos

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

2. escreva as frases de conclusão e peça para 
cada responsável dizer:

“Um privilégio que meu fi lho quer ganhar é...” 
(personalize para cada responsável dizer com 
quem está–fi lho/neto/irmão)

Seguido pelo fi lho dizendo:
“Um privilégio que eu quero ganhar é“

3. peça a cada família para prati car um curto mo-
mento familiar em casa durante a semana;

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

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

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

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

Frases de Conclusão

Pais:
“Um privilégio que meu fi lho (a) quer 

ganhar é...”

Jovem:
“Um privilégio que eu quero ganhar é...”
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