
MANUAL DO FACILITADOR - Encontro 4 e Encontro 5

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Brasília – DF
2018



MANUAL DO FACILITADOR - Encontro 4 e Encontro 5

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas

Brasília – DF
2018



2018 Ministério da Saúde.
Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – 
Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde 
que citada a fonte.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: 
<www.saude.gov.br/bvs>. O conteúdo desta e de outras obras da Editora do Ministério da Saúde pode ser acessado na página: <http://
editora.saude.gov.br>.

Versão brasileira adaptada do “Strengthening Families Programme for Parents and Youth10-14 – DVD Based Curriculum – Leader Guide 
2006” – SFP 10-14 UK.

Copyright da obra original ©2006 Oxford Brookes University.

SFP foi desenvolvido pelo Departamento de Serviço Social da Oxford Brookes University, Reino Unido. 

O programa foi traduzido e adaptado pelo Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com o UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime).

O Departamento de Serviço Social da Oxford Brookes University detém os direitos autorais da versão em língua inglesa.

Para informações sobre permissão, entre em contato com a Escola de Saúde e Assistência Social, Oxford Brookes University, Oxford, 
Reino Unido, ou consulte: <www.mys-trongfamily.co.uk>.

Tiragem: 1ª edição – 2018 – versão eletrônica

Ficha Catalográfica
____________________________________________________________________________________________________________
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
      Programa Famílias Fortes : manual do facilitador : encontro 4 e encontro 5 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção a Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
 68 p. : il. 
      
 Modo de acesso: World Wide Web: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/familias_fortes_encontro4_encontro5.pdf>        
 ISBN 978-85-334-2571-2

      1. Estratégia Saúde da Família. 2. Programas Nacionais de Saúde. 3. Saúde da família. I. Título.

CDU 614.39-027.553
____________________________________________________________________________________________________________

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2018/0007

Título para indexação:
Strengthening Families Program: manual for group coordinators/leaders: meeting 4 and meeting 5

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas
SAF Sul, Trecho 2, lotes 5/6, Torre II, Edifício Premium,  
1º andar, sala 13
CEP: 70070-600 – Brasília/DF
Tels.: (61) 3315-9144 / 3315-9143
Site: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/
principal/secretarias/sas/daet/saude-mental
E-mail: saudemental@saude.gov.br

Elaboração de texto:
David R. Foxcroft
Debby Allen
Lindsey Coombes

Revisão técnica:
Clarisse Moreira Aló
Joamara Mota Borges
Mariana Russo Voydeville Damasceno
Marina de Souza Pedralho
Viviane Paula Santos Rocha

 

Colaboração:
Camila Morais
Greici Cristhina Justino
Juliana Seidl
Karen Oliva
Luiz Felipe Zago
Naiara Moreira Campos
Raquel Turci Pedroso
Roberto Tykanori
Samia Abreu Oliveira

Ilustrações:
Felipe dos Reis Chaves

Revisão ortográfica e projeto gráfico:
AGCOM

Tradução:
José de Arimatéa Maciel Ferreira

Colaboração técnica:
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/Ministério da 
Justiça

Normalização e diagramação:
Editora MS/CGDI



À equipe da Universidade de Brasília responsável pela avaliação de processo e 
de adaptação cultural em 2013: Larissa Nobre Sandoval, Marina de Souza Pedralho,  
Thauana Nayara Gomes Tavares e Carlos Eduardo Landim sob coordenação da 
Professora Sheila Giardini Murta.
Às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e de Assistência Social nos 
municípios e estados onde o Programa Famílias Fortes foi realizado, aos Centros 
de Convivência, Centros de Referência de Assistência Social, Unidades Básicas de 
Saúde e demais unidades de serviço nos quais houve grupos de famílias.
Às famílias e aos facilitadores que participaram das etapas de pré-piloto e piloto do 
Programa  Famílias Fortes e tornaram possível a adaptação deste material.



33

 Programa
Famílias Fortes

Índice
Revisão da práti ca em casa .................................4
Dando pequenas consequências e
fi cando calmo ......................................................5

Grandes consequências para
grandes problemas ........................................... 12

Práti ca em casa ................................................. 15

Preparação para o encontro das famílias .......... 16

Conclusão .......................................................... 16

Materiais necessários:
• crachás;

• lista de presença dos responsáveis;

• televisão ou data-show;

• leitor de DVD ou computador;

• caixa de som;

• 2 cartolinas;

• pincéis atômicos;

• 1 caneta azul e 1 caneta vermelha (pode ser 
caneta ou caneti nha, e podem ser outras duas 
opções de cores, como também pode ser 1 
caneta azul e 1 lápis) – 2 por responsável;

• caderno de ati vidades dos responsáveis;

• DVD 2 (Encontro 4 – Responsáveis);

• cartaz “Lema das Mães, Pais e Responsáveis”

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.

Encontro 4 – Responsáveis
USAR CONSEQUÊNCIAS

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• Entender a importância de manter a calma e o 
respeito;
• aprender a usar pequenas consequências para 
pequenos maus comportamentos;
• aprender a dar grandes consequências para 
comportamentos graves.
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Quando os pais chegarem
1. Entregue os crachás aos parti cipantes. Dê-lhes 
as boas vindas;

2. preencha a lista de presença.

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

Faça aos pais as seguintes perguntas e discuta 
com o grupo:
• Como está indo o uso do sistema de pontos 
para incenti var o bom comportamento?
• o que deu certo? O que deu errado?

Inicie o DVD.

AVISO

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

10 min.
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Dando pequenas consequências 
e fi cando calm o

Fala do DVD............. 8 1 / 2 minutos 

• Raiva no fi nal do dia
• Dando pequenas tarefas domésti cas

Narrador 1
Sabemos que os fi lhos se saem melhor em casa e na escola 
quando os pais ou responsáveis usam tanto amor quanto 
limites. O elogio os ajuda a fazer o que é necessário e 
permite que eles saibam que você se importa com eles. 
Mas, às vezes, quando seus fi lhos não seguem as regras, 
esquecem de fazer os afazeres domésti cos, não terminam 
as tarefas da escola, respondem ou não voltam para casa 
quando deveriam, os pais ou responsáveis precisam colocar 
limites (consequências).

Narrador 2
Quando seus fi lhos eram pequenos, seu sorriso e incenti vo 
os ajudaram a aprender a falar. Mas quando eles tentaram 
colocar um brinquedo ou um dedo na tomada eléctrica, 
o seu “não” fi rme e a condução a um lugar seguro os 
protegeram de um ri sco. Temos que mostrar aos fi lhos quais 
são os limites e esclarecer as consequências ou casti gos que 
damos a eles.

Narrador 1
É como no futebol. O jogo não vai dar certo a menos 
que existam regras e os jogadores não vão seguir as 
regras a não ser que existam consequências quando eles 
desobedecerem, como pênalti  ou faltas.

Narrador 2
Mas o truque é dar consequências sem perder o humor, sem 
criti car ou culpar. Os fi lhos precisam de amor e limites, e 
quando perdemos nosso humor, podemos acabar entrando 
em uma luta de poder. Os fi lhos pensam que estamos sendo 
maus e tentando nos vingar. Do contrário, eles seguem as 
regras somente quando eles pensam que estamos vendo. 
Agora vamos ver o que acontece quando uma mãe fi ca 
chateada porque a fi lha não lavou a louça.

Lia (zangada perdeu o humor)
– Rosa, estou farta de toda vez ter que falar para fazer suas 
tarefas domésti cas, tá me ouvindo? Ontem à noite você 
prometeu lavar a louça e tem uma pia cheia de pratos 
porque você ainda não lavou. Eu quero que você saia do 
sofá, vá pra cozinha e lave. Agora!

Rosa (gritos)
– Não sei por que tenho de fazer tudo aqui.

Lia
– Olha aqui mocinha! Vai! Vai!

Rosa
– Eu já ti ve um dia ruim na escola e tenho um monte de 
tarefas e agora você quer que eu lave a droga da louça.

Lia (quase histérica)
– Não sou obrigada a aguentar isso de você, e não faça cara 
feia pra mim!

Rosa (interrompe)
– Por que você não me deixa em paz?

Lia
– Pelo amor de Deus, Rosa, não faça cara feia pra mim! Só 
pensa em você: o seu dia, seus planos, seus amigos. Sempre 
pensando em si mesma. Onde você aprendeu a ser assim? 
Onde você aprendeu a responder desse jeito? Onde você 
aprendeu a ser tão . irresponsável?
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Narrador
Onde você acha que a situação vai parar? Que ti po de noite 
a mãe vai ter–ou a Rosa? Essa é uma grande luta de poder. 
A mãe deu um reforço negati vo, gritando com a fi lha, mas a 
Rosa provavelmente não sabia o que sua mãe queria dela. 
Vamos ouvir um casal de pais/responsáveis falando sobre 
o que fazer para que os fi lhos terminem seus afazeres e 
mostrem um pouco mais de respeito.

Lia (desesperada)
– Honestamente, eu não sei o que fazer com a Rosa. Ela 
nunca foi tão atrevida e agora ela está fi cando cada vez 
pior para fazer as coisas em casa. Está me deixando louca. 
Sinceramente, às vezes eu quero bater nela.

Carol (calma e paciente)
– Entendo. Bem, o Daniel é um pesadelo fazê-lo cortar a 
grama ou levar o lixo para fora é como arrancar os dentes 
dele. Mas eu não perco a paciência nem grito, só peço e 
lembro bem calma, embora nem sempre funcione.

Lia
– Humm, mas mesmo quando eu consigo não perder a 
paciência, ela ainda acaba fazendo exatamente o que ela 
quer.

Carol
– Acho que temos de dar aos fi lhos uma espécie de 
consequência e casti go para que eles saibam que a coisa é 
séria. Comecei dando alguns afazeres domésti cos - só coisas 
de cinco minutos que ele pode fazer, se ele não concordar 
com o que digo. Aí, ando pela casa com um bloco de papel 
anotando tarefas curtas e fáceis que podem ser feitas em 
poucos minutos. Assim, se ele fi zer cara feia ou me ignorar, 
eu só falo: “Se eu não vir você na cozinha em cinco minutos 
varrendo, depois… hummm... deixe-me ver.

Lia (interessada)
– Quando você lhe dá uma tarefa para fazer, ele geralmente 
faz?

Carol
– Não de cara, porque acha que eu não estou falando sério. 
Tivemos que mostrar que a coisa era séria. Falamos para 
ele: “Agora, se você nos ignorar ou não seguir as regras, 
você vai ter que fazer alguma coisa.” Aí, se ele não fi zer, 
ti ramos um privilégio, como sair depois que terminar de 
varrer. Se ele não varrer não pode sair com seus amigos. 
No início ele não acreditava. Mas depois ele viu que era 
sério. E ele percebeu que as tarefas domésti cas não eram 
tão ruins assim. Outro dia, ele estava sentado assisti ndo 
TV sabendo que ti nha lição de casa. E falei só uma vez: “Se 
você não esti ver fazendo sua tarefa em cinco minutos, vai 
ter que limpar o banheiro”. Ele se levantou, resmungando, 
de cabeça pra cima para pegar sua lição de casa e o ouvi 
dizer: “Eu não vou limpar o banheiro!”.

Lia
– Bem, eu não consigo sequer imaginar a Rosa fazendo o 
que peço só porque eu ia dar uma tarefa domésti ca para ela 
fazer. Ela ia só dizer não.

Carol
– Você tem que esperar isso. Ela é uma criança. Mas ela vai fazer 
o que você pedir no fi nal, quando percebe que você tá falando 
sério, ou vai ser punida. Então, não se preocupe com isso.

Lia (pensati va).
– Na próxima vez que ela se recusar a fazer algo como lavar 
a louça, humm... ela odeia ser casti gada.

Carol
– Não ti re um privilégio se você não conseguir levar adiante. 
Bem, você não vai querer fi car de olho em cada passo dela. 
Apenas dê pequenas tarefas domésti cas para mostrar a ela 
que você está falando sério.

Lia
– Ok, então da próxima vez que ela se recusar a fazer 
qualquer coisa eu vou mandar ela limpar a garagem.

Carol
– Ahhh! Limpeza da garagem parece um grande trabalho. 
Bem, grandes trabalhos são para grandes problemas. Se 
ela faltar aula ou for para algum lugar que não deve. Os 
pequenos trabalhos são para problemas do dia a dia.

Lia
– Vou ter de começar a procurar pela casa e fazer uma lista 
de pequenas tarefas que ela pode fazer. Não deve s er muito 
difí cil, é impossível manter tudo em ordem!

Carol
– Verdade.

Narrador 1
Veja que a mãe do Daniel disse que ela encontrou poucas 
tarefas domésti cas para ele. É importante que sejam 
bastante fáceis e curtas para que você possa fi scalizar se 
seu fi lho fez mesmo. E você realmente precisa ter uma 
tarefa em mente para que você saiba o que dizer quando 
seu fi lho não ouviu seu lembrete ou quando ele responde. 
Reforço, negati vo ou positi vo, funciona melhor quando é 
dado imediatamente. Se você ti ver dado um aviso e esperou 
alguns minutos, não mais do que três ou quatro minutos, 
então é hora de seguir com a tarefa.
E após a tarefa, claro, eles precisam fazer o que você pediu 
a eles primeiro.

Narrador 2
Quando os fi lhos fazem algo errado, eles precisam ter uma 
consequência negati va, logo que possível. Pense em um 
jogador de futebol que recebe uma falta. O árbitro chama o 
agressor e dá cartão imediatamente. O árbitro não espera 
que um jogador faça várias faltas para dar cartão. Ou pense 
em um bebê que começa a tocar em uma Antônio anda. 
Não esperamos para afastá-lo porque queremos que saiba 
imediatamente que ele não pode tocar. Ela aprende a 
associar a Antônio anda com um alto “não” ou ser afastado 
do perigo.

Narrador 1
O mesmo é verdadeiro para os nossos adolescentes. 
Eles aprendem melhor quando recebem um casti go 
imediatamente depois de só um lembrete ou aviso. Quanto 
mais esperarmos para dar a consequência, ou reforço 
negati vo, menos efi caz é o aprendizado da criança. Por 
isso, uma tarefa de cinco minutos é uma maneira de fazer 
seu fi lho saber imediatamente que você está falando sério. 
As crianças aprendem a ser mais responsáveis quando 
descobrem que suas ações têm consequências. Isso ajuda 
a manter seus fi lhos longe de problemas durante os anos 
da adolescência.
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Narrador 2
Você pode estar pensando que seu fi lho não se comporta 
muito mal. Se ele seguir suas regras e não causar problemas, 
você não precisa dar tarefas domésti cas. Mas pode haver 
um momento, quando eles fi carem mais velhos, que pode 
haver mais problemas. Se esse momento chegar, a pequena 
tarefa pode ajudar.

Listando pequenas 
tarefas domésti cas
Ati vidade 4.1 ............. 6 minutos

1. Peça aos pais para pensarem em tarefas 
domésti cas rápidas e fáceis que possam ser 
usadas como consequências e anote na cartolina;

Certi fi que-se de que esses itens sejam 
mencionados:
2. quais ti pos de pequenos maus comportamen-
tos seriam apropriados para pequenas tarefas 
domésti cas?

Nota: se mencionarem problemas mais graves, 
peça que deixem para mais tarde no debate e 
diga que agora vão focar nos pequenos maus 
comportamentos

• varrer a cozinha; • reti rar o lixo; 
• limpar a cozinha; • ti rar poeira 

dos móveis; 
• dobrar uma 
trouxa de roupa;

• limpar o banheiro; 

• cuidar dos animais domésti cos, 
ex.: gato, cachorro.

Fim da ati vidade

Fala do DVD ............. 30 segundos

Lista de tarefas domésti cas 
de 5 minutos

6 min.

Narrador 1
Como a mãe disse para seu amigo, às vezes você tem que 
reforçar a pequena tarefa, ti rando um privilégio. Assim, em 
primeiro lugar, dê um lembrete ou alerta, talvez com uma 
frase começando com “Eu”– Eu me sinto frustrado quando 
vejo você assisti ndo TV e sua tarefa não é feita. Por favor, 
comece logo a fazer sua tarefa”. Se a criança não fi zer o que 
você pede em alguns minutos, dê uma tarefa curta e fácil, e 
se recusar ti re um privilégio.
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Listando pequenos 
privilégios a serem ti rados

Ati vidade 4.2 ............. 4 minutos

1. Faça uma lista de pequenos privilégios para 
serem ti rados. Lembre aos parti cipantes do 
grupo que, quando começarem a usar pequenas 
tarefas domésti cas como consequências, os fi lhos 
provavelmente não vão acreditar que é sério, e 
não vão mudar de comportamento. A princípio, 
os pais/responsáveis precisam aplicar a pequena 
consequência, reti rando um privilégio.

Diga-lhes que os melhores privilégios para reti rar 
são os PEQUENOS e o pai não têm que ser um 
policial para fazer cumprir (exemplos : sem música, 
sem bicicleta por um dia, sem falar ao telefone, 
sem assisti r televisão por uma hora, não vai sair 
para brincar depois do jantar);

2. o que aconteceria se você desse uma 
consequência muito grande para um pequeno 
mau comportamento?

Certi fi que-se de que esses itens sejam 
mencionados:
• eles poderiam fi car ressenti dos;
• eles poderiam fazer pelas suas costas;
• eles poderiam tentar se vingar.

Nota: mantenha a discussão focada em pequenos 
privilégios para ti rar.

Fim da ati vidade

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

• Usando pequenas tarefas domésti cas e 
removendo privilégios, lavanderia
• Tarefas domésti cas, como faltas de jogo
• Avisando rapidamente, bicicleta reti rando 
privilégios, TV
• Reti rando privilégios, tarde

Narrador 1
O importante é dar uma consequência pequena quando o 
problema é pequeno, deixando as consequências grandes 
para problemas maiores. Em um jogo de futebol, o jogador 
não é expulso por uma encostadinha ou uma falta leve. Em 
vez disso, ele recebe um cartão amarelo de advertência. É 
a mesma ideia para usar com os fi lhos em casa. Não fazer 
uma tarefa da casa ou a lição ou dar uma pequena resposta 
só deve obter uma consequência pequena.

Lista de pequenos privilégios 
para serem ti rados

4 min.
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Narrador 2
Você pode imaginar que as crianças não vão gostar das 
tarefas domésti cas ou de fi car sem privilégios, mesmo 
que pequenos. Podem fi car irritadas ou responderem 
e seria muito fác il perder a calma. Vamos ver uma mãe 
que permanece calma enquanto ela está dando uma 
consequência, embora sua fi lha responda.

Lia (calmamente)
– Rosa, Rosa, é meio-dia e você ainda não dobrou a roupa.

Rosa (reage, grita)
Oh, eu odeio lavar louça! É a coisa mais ridícula do mundo. 
Cada um lava a sua.

Lia
– Bem, se você não dobrar a roupa, você vai ter que limpar 
a mesa da cozinha.

Rosa (sarcásti ca, gritando)
– Óti mo! Vou passar o meu dia inteiro escravizada por você!

Lia (calmamente)
– Rosa, e agora que você está respondendo. Vou ter que 
ti rar um privilégio também?

Rosa (gritando, furiosa)
– Não acredito! Você nunca fi ca feliz a menos que me irrite, 
né?

Lia (ainda calma)
– Pedi para você fazer uma tarefa e ainda não está fazendo. 
Por isso, não vai pra casa da Julie até dobrar a roupa e limpar 
a mesa da cozinha (a mãe levanta- se para sair da sala).

Narrador 1
A mãe não entrou numa luta de poder nem levantou a voz. 
Ela apenas disse pra Rosa quais eram as consequências. 
Observe que a mãe da Rosa saiu da sala depois de ter 
ti rado um privilégio. Ficar lá só levaria a mais discussão. E 
ninguém nunca ganha uma discussão! Apenas lembre-se 
que quando você ti ra um privilégio tem de ser algo que 
você pode controlar muito facilmente. E não diga se não for 
sério. Se você não vai adiante com a consequência é melhor 
não dizer nada.

Kleber
– Lia, não sei nada sobre essa tarefa. Uma tarefa para que? 
Eu me sinto um ti rano se fi zer meus fi lhos fazerem tudo que 
disse.

Pedro
– Bem, eu sei o que você está dizendo. Você não quer fi car 
no pé deles a cada cinco minutos. Mas, se eles não fi zerem 
o que devem fazer aos 10, 12 ou 14, como vão ser quando 
forem adultos? Para mim, é como um jogo de futebol. O 
jogador faz falta, vai ser punido, ele sabe disso. O técnico 
discute com o árbitro, vai ser punido por isso. Não tem 
de ser uma tarefa de cinco minutos, você apenas ti ra um 
privilégio, por exemplo.

Narrador 2
Mas alguns pais ou responsáveis não usam tarefas 
domésti cas. Eles só ti ram um privilégio quando a criança se 
comporta mal ou não faz o que deve. Se você der o casti go 
rapidamente e, em seguida, aplicá-lo, ele pode funcionar 
muito bem.
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Pedro
– Daniel, você deixou sua bicicleta na saída da garagem e eu 
preciso sair agora. Você pode ti rar de lá, por favor.

Daniel
– Tudo bem, depois que acabar aqui.

Pedro
– Não, agora, ou você vai ter que levar o lixo para fora 
também.

Daniel (rabugento)
– Tá, como quiser (bufando), brigão.

Pedro
– Olha, não respon da ou vou ter que ti rar um privilégio 
também. (duas crianças brigando sobre que programa de 
TV vão assisti r)

Daniel
– Me dá o controle remoto! É minha vez.

Maria
– Não. Você já teve sua vez. Deixa de ser criança (provoca 
Daniel tentando pegar o controle remoto).

Carol
– Como vocês dois não conseguem ver TV bem, vou desligar 
por meia hora. Me dá o controle remoto.

Kleber (para Roberto)
– Roberto, você se atrasou para o jantar de novo, mesmo 
depois de conversamos sobre as regras da casa. Você sabe 
a consequência que decidimos, não vai sair com os amigos 
depois do jantar.

Narrador 1
Nas últi mas cenas, os pais ou responsáveis não deram 
tarefas domésti cas, mas deram um casti go, e fi caram 
calmos. E deram consequências pequenas para pequenos 
problemas.

Narrador 2
– Não tente mudar tudo. Se concentrar em uma ou duas 
coisas que seu fi lho faz que realmente incomodam e planejar 
com antecedência o que vai fazer como consequência. É 
bom fazer uma lista de tarefas.

Usando pequenas tarefas 
domésti cas e ti rando privilégios

Ati vidade 4.3 ............. 8 minutos

1. Diga aos pais que eles irão na próxima semana 
se concentrar em usar uma pequena tarefa 
domésti ca quando o jovem ti ver um pequeno 
mau comportamento. Se preferirem poderão 
reti rar um pequeno privilégio ao invés de darem 
a tarefa domésti ca.

2. Peça aos pais/responsáveis para abrirem 
no Caderno de Ati vidades na parte que há o 
item “Pequenas consequências para pequenos 
problemas”. Diga aos pais/responsáveis que estas 
tabelas são para eles escolherem qual pequeno 
problema irão se concentrar na próxima semana, 
e qual pequena tarefa domésti ca ou pequeno 
privilégio irão ti rar. 

Pequenas consequências 
para pequenos problemas 

8 min.

Nota ao facilitador
Eles podem usar o quadrado em branco para 
escreverem quando não ti ver uma opção do 
que eles querem nas fi guras.
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3. Diga aos pais/responsáveis para pensarem em 
um mau comportamento do seu fi lho (pequeno 
problema). Dê um exemplo de um pequeno 
mau comportamento (como não fazer uma 
tarefa domésti ca ou acordar tarde). Peça para 
olharem na folha, qual desenho representa este 
pequeno mau comportamento, que chamamos 
de pequeno problema, e circular de azul. OBS.: 
Eles podem usar o quadrado em branco para 
escrever o pequeno problema (fi que atento se o 
responsável precisa de ajuda para escrever).

4. Agora irão pensar em pequenas tarefas 
domésti cas que usarão como consequência, 
quando o fi lho ti ver o mau comportamento 
(pequeno problema) e circular de azul. Depois 
pensarão qual pequeno privilégio que podem 
ti rar, e circular da mesma cor, por ex: azul

5. Agora, peça que façam mais uma vez: circular 
outro pequeno problema, mas agora de outra 
cor, por exemplo, vermelho. Depois circule de 
vermelho uma pequena tarefa domésti ca para ser 
usado quando o jovem ti ver este pequeno mau 
comportamento (pequeno problema). Depois 
circule de vermelho o pequeno privilégio que irá 
reti rar.

6. Explique que as cores são para que saibam 
qual tarefa domésti ca ou qual pequeno privilégio 
é correspondente ao pequeno problema.

7. Auxilie-os. 

Se ti ver tempo, faça a pergunta ao grupo:

Você teve uma situação há uma ou duas semanas 
em que uma pequena tarefa domésti ca poderia 
ter ajudado?

Fim da ati vidade

Fala do DVD ............. 30 segundos

• Tarefas domésti cas com raiva, lixo
• Tarefas domésti cas com raiva, limpar a sala

Narrador 2
Agora, é muito importante manter a calma quando você 
der um aviso e uma tarefa. Mesmo se você pensar em uma 
tarefa bem pequena, mas gritar ou perder a calma, ela 
não funcionará. O seu fi lho irá provavelmente irritar-se e 
as coisas só vão piorar. Os pais/ responsáveis nas próximas 
cenas dão pequenas tarefas domésti cas sem paciência.

Vanessa (irritada)
– Vem aqui um minuto, Esther! Você não levou esse saco de 
lixo para fora e se você não fi zer isso agora você vai ter de 
limpar a pia também.

Luiza (irritada)
– Eu estou avisando! Pedi para limpar a sala de estar e ainda 
está uma bagunça! E saia desse telefone!

Narrador 1
Esses pais/responsáveis criaram limites, mas de uma forma 
que não mostra amor. Essa é a parte difí cil. Manter a calma 
e o respeito, mostrar amor ao mesmo tempo em que está 
estabelecendo limites.
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Ficando calmo

Ati vidade 4.4 ............. 5 minutos

1. Pergunte aos pais quando é mais difí cil manter 
a calma;

Certi fi que-se de que esses itens 
sejam mencionados:
• Quando estou ocupado;
• ao fi nal de um longo dia;
• quando estou aborrecido com alguém;
• quando não estou me senti ndo bem.

2. peça ao grupo que pense no que cada um 
poderia fazer para acalmar-se para que as 
consequências que desse funcionasse melhor;

• Você lembra de um momento que “perdeu 
a calma” porque estava chateado? Qual era a 
situação?
• você lembra de um momento que fi cou calmo 
embora esti vesse com raiva?

Fim da ati vidade

Grandes consequências 
para grandes problemas

Fala do DVD............. 5 1/2 minutos

Descrevendo a regra da tarefa domésti ca, grande 
problema, fi cando calmo.

Narrador 1
Na sessão de jovens seus fi lhos estão apren dendo sobre 
os  pais/responsáveis dando consequências em casa, tarefas 
domésti cas e ti rando privilégios. Haverá uma ati vidade 
na sessão da família para ajudar seu fi lho ou fi lha a 
compreender por que as consequências são necessárias. 
Lembre-se de que provavelmente levará algum tempo para 
aprenderem a ouvir você e fazer o que você diz. E talvez 
nunca aprendam se você ceder diante da situação.

Júlia (calma)
João, posso falar com você um minuto? (a mãe espera até 
ter a atenção do João.) Acho que gritei muito com você 
ulti mamente. Fico tão irritada que toda vez que peço pra 
você fazer algo você discute comigo. Estou cansada das 
constantes brigas. Eu decidi que quando eu der uma tarefa 
e você não fi zer, eu vou adicionar outra–que leve apenas 
cinco minutos como varrer folhas ou arrumar a sala de 
estar. É importante que você aprenda a terminar o que te 
mando fazer.

João (ressenti do)
– Não é justo! Você quer que eu faça tudo o que você diz na 
hora que você pede?

Quando é difí cil 
manter a calma?

5 min.
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Júlia (calma)
– Não, não na hora que peço, mas quero evitar estas brigas. 
Eu não quero fi car te fi scalizando o tempo todo, é por isso 
que vamos fazer isso. E se eu te der um aviso e você discuti r 
comigo e eu te der uma tarefa e você discuti r comigo, 
então vou ti rar um privilégio, como assisti r TV ou andar de 
bicicleta. É importante que você siga as regras e aprenda a 
respeitar.

João (rabugento)
– Eu não sei por que você está fazendo um rebuliço sobre 
pequenas coisas em casa.

Júlia
– Eu sei que você não acha que isso é importante, mas é 
importante para eu ajudá-lo a aprender a viver dentro dos 
limites.

Narrador 1
Algumas vezes parece para os pais ou responsáveis, e para 
as crianças, que as pequenas coisas da casa não são tão 
importantes. Mas sabemos de estudos sobre fi lhos que se 
saem melhor na escola e com os amigos se aprenderem a 
viver com limites em casa.

Narrador 2
Até agora falamos sobre como lidar com pequenos 
problemas de comportamento, como, por exemplo, 
“esquecer” de fazer uma tarefa, ignorar o que foi pedido 
ou responder. Mas, e os grandes problemas, menti r, roubar, 
chegar muito tarde em casa, ir para outro lugar que não é 
permiti do? Essa é a hora de dar-lhes uma grande tarefa e 
ti rar um privilégio que vai realmente chamar sua atenção.

Carol (falando ao telefone com uma amiga-furiosa)
Honestamente, Janete, não sei para onde ele foi. Ele 
deveria estar de volta às 6h e agora são quase 9h, ele nunca 
chega tão tarde. Bem, você acha que eu deveria ligar para 
a polícia?
Carol escuta a amiga ao telefone, dizendo: hmm, hmm.

Carol
– Oh, espera um minuto, eu acho que é ele que está na 
porta agora (olha pela janela, suspiro). Sim, é ele. Eu não 
sei se fi co aliviada ou aborrecida (Daniel entra) (gritos). 
Daniel, onde você esteve? Fiquei preocupada! (no telefone) 
Espera um minuto, tenho que resolver isso agora, desculpa 
(desliga o telefone). Com raiva: Daniel, você está três horas 
atrasado. Onde você esteve?

Daniel (zangado)
– Eu estava no Scott , esqueci da hora, nada demais.
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Grandes consequências para 
comportamentos graves

Ati vidade 4.5.............6 minutos

1. Peça que localizem no Caderno de ati vidades 
o item “Grandes consequências para grandes 
problemas.”; 

2. peça para os pais/responsáveis pensarem o 
que seu fi lho pode fazer (ou tem feito) de um 
comportamento grave, que estamos chamando 
de grandes problemas. Oriente-os a preencherem 
o item 1 (como na ati vidade 4.3, circulando de 
uma cor o grande problema);

3. depois, circular da mesma cor, a grande 
tarefa domésti ca e o grande privilégio que será 
reti rado se o jovem ti ver este comportamento 
grave (grande problema). Depois, os responsáveis 
escolhem outro grande problema, outra grande 
tarefa domésti ca e outro grande privilégio que 
será reti rado, e circulam de outra cor. Lembre-
se que eles podem usar o quadrado branco para 
escreverem outras opções de respostas;

4. vá passando pela sala e ajude-os a completar os 
itens 1,2 e 3. Certi fi que-se que as consequencias 
sejam razoáveis;

5. pergunte ao grupo: que consequência 
seria muito grande mesmo para um grande 
problema? (nota: Ficar de casti go por 3 meses 
é provavelmente demais para prati camente 
qualquer problema.).

Se ti ver tempo, faça estas perguntas:

• Sabendo que cada jovem é diferente, que 
consequência talvez não funcione para seu fi lho? 
Por quê?
• O que pode acontecer se você ignorar 
comportamentos graves e não der consequências?

Carol (tentando se acalmar)
– Nada demais? É sim. Agora sobe enquanto eu me acalmo 
e, em seguida, vou te dar um casti go. Sobe agora! (Daniel 
sai.) Depois …a mãe entra no quarto do Daniel.

Carol (calma, séria)
– Daniel, vamos falar sobre seu atraso. Olha, que isso não 
aconteça novamente. Então você vai ter que limpar o 
galpão como consequência antes de poder ver seus amigos 
de novo.

Daniel
– Ah, mamãe, essa tarefa é terrível. Vou levar horas! Não 
é justo!

Carol (fi rme, mas calma)
– Se você discuti r comigo eu vou ter que ti rar um privilégio. 
É uma tarefa grande para um grande problema! Agora 
vou dar-lhe uma lista exatamente do que eu quero que 
você faça. E você vai fazer amanhã, não hoje à noite. Você 
vai fazer amanhã quando eu chegar em casa. Até lá, sem 
telefone e TV. Entendeu? Você precisa saber que existem 
consequências. Toda vez que você chegar em casa tarde, 
sem me telefonar, haverá uma consequência.

Narrador 1
Quase todos os fi lhos cometem erros e às vezes não fazem 
o que deveriam fazer todo dia. Mas, às vezes eles cometem 
um erro mais grave, afi nal eles enfrentam muita pressão 
dos amigos, não têm bom senso e experiência. Não estamos 
falando de fi lhos que têm probl emas com álcool tabaco ou 
outras drogas, que muitas vezes faltam aula ou se metem em 
problemas. Estes é preciso acompanhar de perto para que 
andem na linha.

Narrador 2
Para os que se metem em apuros, você precisa ensinar 
que haverá consequências graves. Você precisa ter certeza 
que não farão de novo. Por exemplo, qualquer companhia 
de seguros de carro irá dizer lhe que o percentual de 
adolescentes é mais elevado porque não dirigem bem e 
se arriscam de uma forma que a maioria dos adultos não 
se arriscaria. Depois que dão uma bati dinha fi cam mais 
cuidadoso s.
Esse é um reforço negati vo. Se você lembrar que é 
normal para adolescentes cometerem erros e se você der 
consequências e casti gos, você pode impedir que as coisas 
tomem maiores proporções.

Grandes Consequências 
para Grandes Problemas

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

• Diga aos responsáveis que na próxima semana 
irão se concentrar em usar uma pequena tarefa 
domésti ca quando o jovem ti ver um pequeno 
mau comportamento, para isso, seguirão a 
tabela “Pequenas consequências para pequenos 
problemas” que fi zeram na ati vidade 4.3  (a tabela 
está no caderno de ati vidades). Lembre-os que se 
preferirem poderão reti rar o pequeno privilégio 
ao invés de darem a tarefa domésti ca.

Leia o quadrinho “lembre-se”.

Práti ca em casa

1 min.

LEMBRE-SE

• Pequenas consequências para pequenos 
problemas

• Grandes consequências para grandes 
problemas

• Os jovens, às vezes, se comportam mal
• Fique calmo
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Preparação para 
o encontro das famílias
.......................... 1 minuto

1. Diga aos pais que eles vão falar sobre os valores 
qu e as famílias têm – valores como honesti dade, 
dedicação ao trabalho, cuidar de outras pessoas.
Eles vão descobrir seus próprios valores familiares 
e, em seguida, fazer uma bandeira com o fi lho 
para mostrar no que acreditam.

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

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

Índice
Roda de elogios e retomanda da pratica de 
casa ................................................................... 18

Jogo de Direção ................................................ 18

Prática em casa ................................................. 22

Preparação para o encontro das famílias ......... 22

Conclusão ......................................................... 22

Materiais necessários:
• crachás;

• lista de presença dos jovens;

• lista de regras e consequências (Encontro 1 
– Jovens);

• cartões de “Local” (6) (kit);

• cartões “Jogo de Direção” (10) (kit);

• prêmio do Jogo de Direção (opcional);

• cartolina;

• pincéis atômicos;

• 08 metros de corda, varal ou barbante;

• venda (1 por pessoa);

• cartões “Regras e responsabilidades dos 
adultos” (11)(kit);

• cartaz “Regras do momento de família”

• exemplo de “Bandeira da Família” (1)(kit);

• cartaz “Lema dos Jovens”

Encontro 4 – Jovens 
SEGUIR REGRAS

Objetivos
Os jovens irão:
• Aprender que todos têm regras e 
responsabilidades, tanto os adultos quanto os 
jovens;
• Perceber que as coisas dão mais certo para 
eles quando eles seguem as regras.

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. Entregue os crachás para os participantes;

2. preencha a lista de presença;

3. lembre lista de regras e consequências.

Roda de elogios e retomada 
da prática de casa

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

1. Os jovens sentam em círculo no chão ou em 
cadeiras e, um por vez, elogiam a pessoa sentada 
ao lado. Se um jovem não conseguir fazer um 
elogio em 15-20 segundos, um dos facilitadores 
deve sugerir um elogio;

2. peça aos jovens para falarem de coisas que 
eles fizeram durante a semana para lidar com 
uma situação estressante.

Jogo de Direção
Atividade 4.1 ............. 20 minutos

1. Diga ao grupo que o objetivo do jogo é iniciar 
no DETRAN (local 1) e chegar à pizzaria (local 6), 
seguindo as regras de trânsito. No entanto, pri-
meiro eles devem parar em outros locais, na 
seguinte ordem: (2) Casa de um amigo, (3) Casa 
dos pais, (4) Jogo de futebol e (5) Cinema;

2. peça que voluntários coloquem os “cartões” 
(6)(kit) dos locais em diferentes partes da sala, 
como em mesas ou cadeiras;

3. peça aos voluntários que coloquem os cartões 
do “Jogo de Direção” (10) (kit) nos lugares 
correspondentes. Por exemplo, cartões do “Jogo 
de Direção” que tenham o número 1, colocar no 
local 1: DETRAN; cartões do “Jogo de Direção” 
com número 2 colocar no local 2: Casa de um 
amigo e assim sucessivamente

Nota ao facilitador
1. Antes de iniciar o jogo, divida os cartões de 
acordo com o “local”. Serão 10 cartões de carro 
para cada um dos seis locais. Coloque cada 
pilha em frente ao local correspondente, nos 
pontos da sala onde foram espalhados;

2. crie uma ambientação divertida e atraente 
para os jovens. Usar brindes e premiações para 
os primeiros colocados também é uma boa 
ideia;

3. sorteie a ordem de jogada dos participantes; 
pode ser com dados, ou da forma que preferir. 
Quanto mais divertido, melhor;

4. cuide para que os jovens leiam a regra 
obedecida/desobedecida escrita nos cartões, e 
não apenas o resultado. E tenham todos uma 
ótima diversão!

5. no local para pegar o próximo cartão. O 
motorista deve ler o cartão em voz alta e seguir 
as instruções;

6. o primeiro motorista a chegar à pizzaria 
vence.

7. o jogo leva 15 minutos. Não ultrapasse este 
tempo

Opcional: se houver possibilidade, premiar 
cada jogador com doces, frutas ou outros 
prêmios.
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Exemplo:

Ordem de jogada:

1. João–Palio

2. Fernanda–Gol

3. Lucia–Eco Sport

4. faça cada jovem escolher uma marca de carro. 
Decida à sua maneira a sequência dos jogadores: 
quem será o jogador 01, jogador 02, jogador 
03, e assim sucessivamente. Anote na cartolina 
a ordem dos jogadores escrevendo o nome do 
jovem e a marca do carro que irá dirigir;

OBS.: Siga esta ordem em todas as jogadas.

5. todos os motoristas começam no DETRAN 
(local 1). O primeiro motorista deve lê em voz alta 
o cartão correspondente à marca de carro que ele 
escolheu. O motorista deve seguir as instruções 
do cartão;

OBS. 1: Se no cartão disser que ele desobedeceu 
uma regra, o motorista permanece no mesmo 
local naquela jogada (a penalidade será nnao 
avançar). Quando for sua vez de novo, ele anda 
para o próximo local para retirar um novo cartão, 
se no cartão disser que ele respeitou a regra, ele 
pode avançar, se não respeitou, ele fica no lugar 
e na próxima rodada poderá andar até o próximo 
local e pegar um novo cartão.

6. o primeiro motorista a chegar à Pizzaria vence.

O jogo leva 20 minutos, não ultrapasse este 
tempo. 

Opcional: Se houver possibilidade, premiar o 
jogador com doces, frutas ou outros prêmios.

DETRAN

Casa de um
amigo

Casa dos 
pais

Jogo de
Futebol

Cinema

Pizzaria
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Reflexão sobre o  
Jogo de Direção
..........................5 minutos

1. Faça os jovens se sentarem para refletir 
sobre a atividade realizada, usando as seguintes 
perguntas:

• quais foram as consequências de desobedecer 
uma regra ou não ter responsabilidade?
• como você se sentiu quando teve de 
permanecer no lugar?
• quais foram as consequências de obedecer 
uma regra ou responsabilidade?
• por que precisamos de regras?
• o que você aprendeu sobre as regras nesta 
atividade?

Nota ao facilitador: você tem 5 minutos para usar 
extra; pode ser usado ou no jogo ou na reflexão 
sobre o jogo.

Fim da atividade

Jogo – Montando  
o quadrado
..........................8 minutos

1. Esvaziar a sala movendo cadeiras ou utilizar o 
espaço do corredor;

2. pegue uma corda ou barbante de 8m de 
comprimento e amarre as pontas. Coloque no 
chão em círculo;

3. coloque os jovens fora do círculo, espalhados 
em intervalos iguais;

4. coloque a venda em cada pessoa, usando 
lenço, tiras de pano ou similares;

5. peça a cada pessoa que se abaixe para pegar a 
corda segurando com as duas mãos;

6. quando todos tiverem pegado a corda, peça ao 
grupo para fazer um quadrado. Não ajude;

7. quando eles sentirem que formaram um 
quadrado, peça que tirem as vendas e vejam a 
forma que fizeram;
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8. pergunte que problemas ou frustrações eles 
tiveram.

Nota: se o grupo for grande divida-o em duas 
equipes e os faça observar um ao outro.
Fim do jogo.

Fim da atividade

Regras e responsabilidades  
dos adultos
Atividade 4.2 ............. 15 minutos

1. Explique ao grupo que os adultos têm regras 
e que eles também se metem em apuros quando 
desobedecem as regras;

2. divida os jovens em duplas e sorteie, para cada 
uma, um cartão de regras e responsabilidades 
dos adultos (11) (kit);

3. peça às duplas para pensarem o que pode 
acontecer caso aquela regra for desobedecida. E 
após a conversa, peça para criarem uma encenação 
rápida da consequência da desobediência de uma 
das regras para que os demais jovens do grupo 
tentem adivinhar qual das regras aquela dupla 
está se referindo;

4. circule para oferecer ajuda;

5. faça as duplas lerem a pergunta nos cartões e 
se revezarem encenando possíveis consequências 
por desobedecerem as regras. Faça o grupo 
adivinhar a consequência;

6. pergunte aos jovens o que eles aprenderam 
sobre as regras e responsabilidades dos adultos.

Nota ao facilitador
Sempre tome cuidado para não obrigar nenhum 
jovem a participar das encenações. Dê as 
instruções da atividade, separe duplas, e peça 
para que pensem nas consequências das regras 
desobedecidas. Tente estimular os jovens a 
pensarem em encenações interessantes para 
cada regra, e diga que farão um rápido teatrinho. 
Caso perceba que algum dos jovens não deseja 
participar, deixe que ele só observe e ajude a 
sua dupla a planejar a encenação.

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

1. Peça aos jovens para verem um momento 
durante a semana que eles seguirão uma regra 
que é difícil de seguir;

2. peça aos jovens para verem um momento 
durante a semana que eles quebraram uma regra 
e qual foi a consequência disso.

Preparação para o 
encontro das famílias

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

1. Diga ao grupo que o encontro de família esta 
semana irá se concentrar nos valores da família. 
Eles realizarão um momento familiar como na 
semana passada, começando com elogios; 

2. eles e os pais irão realizar algumas atividades 
para ajudá-los a ver a ligação entre o que a família 
faz e os valores que têm; 

3. eles irão criar uma “bandeira da família” 
utilizando recortes de revistas para mostrar os 
VALORES que a família tem. A bandeira da família 
representa os valores e crenças que ajudam a 
proteger a família e a dar aos familiares força para 
enfrentarem os desafios. 

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

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

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

Índice
Compreendendo os valores familiares ............. 24

Combinar valores com a ação .......................... 25

Fazendo uma bandeira da família .................... 26

Fechando o círculo ........................................... 26

Materiais necessários:
• cartaz “Valores da Família” (1) (kit);

• cartões “Valores da Família” (12) (kit);

• cartões “Cenário dos Valores Familiares” (12) 
(kit);

• cartaz “Bandeira da Família” (1)(kit);

• cartolina ou similar (1 por família);

• pincéis atômicos;

• revistas;

• tesouras (1 por família);

• cola ou cola em bastão;

• cartaz do “Lema dos Jovens” (1)(kit);

• cartaz do “Lema das Mães, Pais e 
Responsáveis” (1)(kit);

• cartaz do “Lema das Famílias” (1)(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 4 – Famílias 
COMPREENDER  OS 

VALORES FAMILIARES

Objeti vos
As famílias irão:
• Descobrir seus valores de acordo com suas 
ati vidades e decisões;
• Identi fi car seus próprios va lores familiares.
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Compreendendo os 
valores familiares

Adivinhando valores

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

1. Introduza a ideia de valores como algo que 
acreditamos e onde colocamos esforços e tempo. 
Diga que todas as famílias têm valores, mas que 
podem ser diferentes de uma família para outra;

2. fi xe o cartaz “Valores da Família” (1)(kit);

3. deixe os jovens formarem as duplas e faça 
cada uma escolher um valor diferente do cartaz 
sem que os pais/responsáveis vejam;

4. dê para cada dupla 3-4 minutos para descobrir 
como encenará o valor que escolheu. Os 
facilitadores devem circular para ajudar no que 
for necessário;

5. as duplas de jovens encenarão o valor escolhido 
para que os pais ou responsáveis adivinhem. 

Nota: Se necessário, os facilitadores ajudam 
a dupla que está contracenando para os pais 
adivinharem o valor.

Honesti dade
Ação possível: alguém deixa a carteira cair e outra 
pessoa pega e devolve.

Dedicação /Responsabilidade com o trabalho
Ação possível: serrar, martelar, carregar algo 
pesado.

Preocupação com o ambiente
Ação possível: recolher lixo.

Espiritualidade/Fé
Ação possível: uma cena na igreja, rezando ou 
cantando.

Ser genti l com os outros
Ação possível: ajudar uma criança a amarrar o 
sapato ou um idoso a atravessar a rua.

Valor da educação
Ação possível: ler um livro.
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Ser forte e saudável
Ação possível: fazer exercícios.

Ficar como a família
Ação possível: mostrar a “família” se diverti ndo.

Tradição familiar
Ação possível: colorindo ovos de Páscoa ou 
decorando uma árvore de Natal.

Fim da ati vidade

Combinar valores com a ação

Ati vidade 4.2.............5 minutos

1. Dê um cartão “Valores da Família” (kit) para 
cada jovem e um cartão “Cenário dos Valores” 
(kit) a cada pai/responsável;

2. forme duas fi las. Uma com o grupo de jovens e 
outra com os pais/ responsáveis. Deixe os grupos 
virados um de frente para o outro;

3. inicie na ponta de cada fi la. Peça para o 
primeiro pai/responsável ler o cenário de seu 
cartão. O jovem que tem o valor correspondente 
ao cenário vai ao lado do pai/responsável que leu 
o cenário;

OBS.: Se dois jovens fi carem com o mesmo pai/
responsável, comente que algumas situações 
podem ter mais de um valor.

4. conti nue pela fi la. Quando cada pai/
responsável ler o cenário, o jovem pode sair do 
primeiro cenário escolhido para o cenário que foi 
lido agora. As vezes ao ouvir um outro cenário, 
o jovem pode identi fi car que representa melhor 
o valor de seu cartão. Certi fi que-se de que cada 
pai/responsável que leu um cenário tenha um 
jovem com um cartão de valor ao seu lado.

OBS.: Os facilitadores leem o cartão ao perceber 
que o pai/responsável ou jovem não sabe ler.

Fim da ati vidade
 

N ota ao facilitador
Existem 12 pares de cartões: cada “cartão 
cenário dos valores” tem um “cartão valores 
da família” correspondente. Caso o grupo seja 
composto por menos de 12 famílias, escolha os 
cartões antes para que somente conjuntos que 
combinem sejam usados.
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Fazendo uma Bandeira 
da Família
Ati vidade 4.3.............45 minutos

1. Mostre um exemplo de uma “Bandeira da 
Família”(1)(kit). Explique que na bandeira eles 
colocarão os 4 valores mais importantes para 
sua família. E que os valores da família ajudam 
a atravessar tempos difí ceis e a crescer juntos. 
Mostre que cada seção tem um valor específi co 
ilustrado com recortes de revistas, palavras e 
desenhos;

2. faça os pais, responsáveis e os fi lhos se 
sentarem juntos, em família. E peça a 1 membro 
da família para pegar 1 cartolina e levar até seu 
familiar;

3. peça para cada família desenhar sua bandeira 
e decidir sobre 4 valores que eles têm. Escrever 
cada valor em um quadrante.

4. explique que na parte central da bandeira tem 
um espaço, e é nele que cada família colocará o 
sobrenome da família. Se os fi lhos e pais ti verem 
sobrenomes diferentes, ambos os nomes devem 
ser escritos;

Peça a cada família para buscar os materiais que 
irá usar (cartolina, cola, tesoura, pincéis atômicos, 
caneti nhas).

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

OBS.: Se possível ti rar foto da família com sua 
bandeira.

1. Peça às famílias que tragam suas bandeiras e 
fi quem em círculo com os jovens ao lado de seus 
pais / responsáveis;

2. leia a Frase de Conclusão e faça cada pessoa 
dizer;

“Um valor que nossa família tem é...”

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

4. faça os Pais dizerem o “Lema das Mães, Pais e 
Responsáveis”;

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

Fim da ati vidade

Frases de Conclusão

“Um valor que nossa família tem é...”.
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 Programa
Famílias Fortes

Índice

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

Aprendendo a ouvir os problemas ................... 29

Ouvindo os senti mentos ................................... 35

Como era a vida quando você era criança? ...... 38

Sati sfazendo necessidades básicas ................... 40

Práti ca em casa ................................................. 46

Preparação para o encontro das famílias ......... 47

Conclusão ......................................................... 47

Materiais necessários:
• crachás (1 para cada parti cipante);

• lista de presença dos responsáveis;

• cartolina e pincéis atômicos.

• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD / entrada USB;

• DVD 2 (Encontro 5 – Responsáveis);

• caixa de som;

• caderno de ati vidade dos responsáveis;

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

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.

Encontro 5 – Responsáveis
CONSTRUIR PONTES

Objeti vos
Os responsáveis irão:
• Entender o valor de ouvir bem;
• aprender a escutar os senti mentos;
• compreender o mau comportamento.
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Quando os pais 
chegarem
.......................... 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
.......................... 5 – 10 minutos

1. Conduza a práti ca de casa com as seguintes 
perguntas e, em seguida, abra o debate para o 
grupo.

• Vocês uti lizaram pequenas tarefas domésti cas? 

• Contem um pouco como tem funcionado em 
casa?

Inicie o DVD.
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Aprendendo a ouvir os
problemas
Fala do DVD
............. 1 1 / 2 minutos

• Problemas no trabalho, ouvir mal.

Narrador 1
Um bom diálogo é uma das coisas mais importantes em 
uma comunicação familiar, ajuda a defi nir os limites usando 
frases que começam com “EU” e dando consequências e 
mostrando amor, escutando e vendo as coisas do ponto 
de vista do fi lho. Vimos como falar com os fi lhos quando 
eles estão fazendo algo errado, e como fazer com que eles 
saibam o que você deseja que eles façam sem gritar ou 
criti car. Mas há outras vezes em que é muito  importante a 
forma como você se comunica com seus fi lhos e com outros 
membros da família.

Narrador 2
Aprender a escutar quando alguém na família vem até você 
com um problema é uma das melhores maneiras de permiti r 
que ele ou ela saiba que você se importa. Mas o problema 
é que a maioria de nós nunca realmente aprendeu a ouvir. 
Vejamos alguns casais conversando. Quando uma pessoa 
começa a falar de uma coisa que é realmente preocupante, 
ver se a outra pessoa ouve de verdade.
(Pedro e Carol sentados à mesa da cozinha após a janta)

Carol
– Qual é o problema, amor? Você teve um dia ruim no 
trabalho?

Pedro
– Não, hoje foi OK. Estou preocupado com amanhã.

Carol
– Oh, é mesmo. Seu teste. Não se preocupe. Vai dar tudo 
certo.

Pedro
– Não sei. Eu posso perder meu emprego.

Carol
– Não tem como eles fi carem sem você. Não se preocupe.

Pedro
– Eu não sei. O que vai acontecer com a gente se eu for 
demiti do?

Carol (fi cando zangada)
– Argh! Lá vem você de novo–você está sempre pensando o 
pior. Uma vez na sua vida, você não pode ver o lado bom? 
Você é o seu próprio pior inimigo
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Problemas no trabalho, 
ouvir mal

Ati vidade 5.1.............1 minuto

Discussão:

• Comente estas perguntas e esti mule o debate.

Fim da ati vidade

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

• A visita, ouvir mal

A visita, ouvir mal

Ati vidade 5.2.............1 minuto

Discussão:

1. comente estas perguntas e esti mule o debate.

Pergunta opcional, se o tempo permiti r:

• como isso pode afetar o relacionamento e sua 
comunicação futura?

Fim da ati vidade

(Lia e Kleber sentados à mesa da cozinha)

Lia
– Não sei como vou me preparar para a visita dos seus pais 
este fi m de semana.

Kleber
– Não é nada demais, basta passar o aspirador de pó e 
pronto.

Lia
– Eu acho que é um pouco mais do que isso, não é? Você 
sabe como sua mãe é, ela sempre quer ajudar na cozinha e 
vai olhar cada gaveta e armários. E o seu pai, você se lembra 
o que ele disse da últi ma vez sobre o lixo?

Kleber
– Você sempre acha que eles vão criti car. Eles virão apenas 
nos visitar. Eles não se importam como a casa está.

Lia
– Eu sabia que você não iria entender.

Kleber
– Você sempre teve uma coisa contra meu pai e minha mãe. 
Relaxa!

Lia olha.

Como o esposo 
respondeu à esposa?

Como a esposa se senti u?

1 min.

Como a esposa respondeu 
ao marido?

Como o marido se senti u?

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

• Furtos em lojas, ouvir mal
• Falando sobre sexo, aconselhamento

Narrador 1
Nós realmente queremos que nossos fi lhos nos procurem 
com seus problemas e perguntas. Queremos que falem 
conosco para que possamos saber o que está acontecendo 
e dessa forma ajudá-los. Mas às vezes fi camos tão 
preocupados com o que eles estão nos dizendo que 
acabamos exagerando. Vamos ver alguns pais que não 
sabem ouvir.
(pais ou responsáveis na sala)

José
– Edson quase foi pego furtando.

Lia (chocada)
– Furtando! Como assim? Você já se meteu em encrenca 
de novo?

Kleber (irritado)
– Eu sabia que o Edson não era boa peça. Chega! Você não 
vai mais sair com ele.

Lia
– Sobrou pra você também? O que você pegou?

José
–  Não adianta falar com você  você não vai mesmo ouvir o 
que aconteceu (sai irritado.)

Lia
– Ei! Volte aqui!

Narrador 1
Às vezes, os pais não criti cam quando os fi lhos mostram 
um problema  mas sufocam eles com conselhos em vez de 
escutar.
(mãe e fi lha sentadas à mesa no jantar)

Júlia
– Ana, tem alguma coisa incomodando você? Você está 
calada desde o jantar.

Ana
– Ah, nada, me deixa em paz.

Júlia
– Não, não deixo porque há algo de errado.

Ana
– Não, não há não.

Júlia
– Tem sim, por favor, diga-me.

Ana
– É essa coisa com o Zeca. Eu gosto dele, mas ele é 
intrometi do.

Júlia
– “Intrometi do?” Como assim?

Ana
– Ele ainda não tá fazendo nada, mas ...

Júlia (agradável, mas moralista)
– Você está tentando me dizer que ele está interessado em 
sexo? Você não sabe como é perigoso?
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Ana
Sim… mas mamãe...

Júlia
– Sim, mas mamãe nada! Você pode fi car grávida? Você 
não percebe? Você não sabe o que pode pegar? Quando eu 
ti nha a sua idade eu nem podia chegar perto dos meninos, 
tá? Eu só ia para eventos na escola e acompanhada. Ana, se 
ele te forçar a fazer sexo, você vai terminar com ele.

Narrador 1
Queremos que os adolescentes falem sobre as coisas que 
os preocupam e suas dúvidas: sexo, drogas, problemas que 
seus amigos têm, questões na escola ou qualquer coisa que os 
preocupem. Vamos ver como os mesmos pais ouvem seus fi lhos.

José
– O Edson  quase foi pego furtando.

Lia (interessada, mas não chocada)
– Furtando? Bem, o que aconteceu?

José
– Viemos aqui depois da escola porque estávamos com 
fome. O Edson disse que queria que eu distraísse o cara, e 
ele ia por trás pegar chocolate.

Kleber
– Então, o que você fez?

José
Bem, eu não sabia o que fazer. Nós já estávamos na loja, eu 
só peguei um jornal e comecei a ler.

Kleber
– Então você estava na frente da loja. O que aconteceu então?

José
– Um cara veio por trás e o Edson viu, mas ele já ti nha 
pegado o chocolate. Quando ele puxou para fora, caiu no 
chão e ele correu.

Roberto
– Bem, o que você fez?

José
– Meu coração bateu forte mesmo sem eu ter feito nada. Eu 
saí. O Edson se diverti u.

Kleber
– Parece uma situação difí cil. Eu estou feliz de você não ter 
pegado nada.

Furtos em lojas, falando 
sobre sexo, ouvir mal

Ati vidade 5.3 ............. 1 1 / 2 minutos

Discussão:

1. Comente estas perguntas e esti mule o debate.

Se ti ver tempo sobrando inclua essa pergunta:
• como isso afeta o relacionamento com os pais 
ou responsáveis?

Fim da ati vidade

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

• Furtos em lojas, ouvir bem
• Falando sobre sexo, ouvir bem

O que esses jovens podem 
estar senti ndo?

Eles vão falar com os 
pais novamente quando 

ti verem problemas?

1 1 / 2 min.
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Lia
– Ainda bem que o Edson saiu sem pegar nada também. 
Ainda bem que você contou pra gente!

Kleber
– Queremos que você conte seus problemas pra gente  
qualquer coisa a qualquer momento. O que você acha que 
iria fazer se caísse na mesma situação de novo?
(os pais e o menino conti nuam falando)

Júlia
– Ana, tem alguma coisa incomodando você? Você está 
calada desde o jantar.

Ana
– Oh… não, não é nada.

Júlia
– Você tem alguma coisa pra me dizer? Não? Nada mesmo?

Júlia
– Ana eu sei que tem, eu posso te ajudar.

Ana
– Tá, é uma coisa com o Zeca. Eu gosto dele, mas ele é 
intrometi do.

Júlia
– Como assim?

Ana
– Bem, ele ainda não tá fazendo nada, mas...

Júlia
– Na sua idade é muito difí cil. Você está se interessando por 
ele e não sabe como lidar com isso.

Ana
– Eu gosto do Zeca, mas, às vezes, eu tenho medo dele não 
gostar mais de mim se eu não fi zer o que ele quer...

Júlia (pausa)
– Entendo, amor. Quando eu estava no ensino médio ti nha 
um menino e a gente ia ao cinema de mãos dadas, mas 
você sabe… eu sabia que meus amigos faziam mais do que 
dar as mãos.

Ana
– Então, o que você fez?

Júlia
– Eu não sabia o que fazer. Um dia saímos de um fi lme, 
ele tentou me convencer a ir para um beco atrás de uns 
prédios. Eu fi quei assustada... porque eu não queria fazer o 
que ele tava afi m, então eu disse que ti nha de ir pra casa ou 
meus pais iam me matar.
Ana (interessada) – Ele te largou?

Júlia
– Não, ele não me largou. Mas paramos de sair depois… 
mas… acho que ele fi cou feliz de eu não ter entrado naquele 
beco naquela noite. E depois eu aprendi, quando fi quei um 
pouco mais velha e eu estava namorando, se eles passassem 
dos limites ou quisessem que eu fi zesse sexo eu dizia “Não, 
eu não quero”.
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Ana
– Eu achava que as meninas eram largadas se dissessem 
“não”.

Júlia
– Algumas são. Mas, às vezes, os meninos acham que têm 
que pedir… mas, se você disser “não” pra valer eles vão 
respeitar sua vontade. Por que não pensamos em algumas 
coisas que você pode dizer pro Zeca? Para que ele saiba que 
você gosta dele, mas não quer ir tão longe.

Ana (balança a cabeça) – Ok.

Narrador
Às vezes é difí cil saber o que dizer aos fi lhos quando eles 
vêm até nós com um problema ou quando estão chateados 
com alguma coisa. Uma das melhores maneiras de fazê-
los se abrir é tentar descobrir o que eles estão senti ndo. 
Observe como os pais nas cenas seguintes mantêm a 
discussão aberta para que seus fi lhos conti nuem falando.
(sala de visita, fi lho irritado.)

Pedro
– O que foi?

Daniel
– É o técnico… ele zombou de mim na frente de todos no 
treino de futebol. Ninguém gosta dele.

Pedro
– Parece que você está bastante chateado com o seu 
técnico. É uma vergonha quando criti cam você na frente do 
resto da turma.

Daniel (diminuindo o volume)
– É. Que idiota! Eu não queria que ninguém ouvisse o que 
ele estava dizendo.

Furtos em lojas, falando 
sobre sexo, ouvir bem

Ati vidade 5.4 ............. 1 1 / 2 minutos

Discussão:

1. comente estas perguntas e esti mule o debate;

2. se ti ver tempo, inclua essa pergunta:

Como isso afeta o relacionamento com os pais?

Ouvindo os 
senti mentos

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

• Jovens irritados, o pai escuta
• Jovens decepcionados, a mãe escuta

O que esses jovens podem 
estar senti ndo?

Eles vão falar com os 
pais novamente quando 

ti verem problemas?

1 1 / 2 min.
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Narrador 2
O pai poderia ter fi cado do lado do técnico e dito pro Daniel 
prestar atenção a seus conselhos. Mas aí o rapaz ia se senti r 
ainda pior. Em vez disso, o pai disse: “Parece que você está 
muito chateado com o técnico”. Isso abriu o diálogo para 
incenti var o Daniel a conversar com o seu pai.
(sala de estar, a fi lha chega em casa das compras frustrada)

Luíza
– Ah que dia! Estou cansada.

Rita
– Eu odeio shopping. Nada fi ca legal em mim. Por isso que 
nenhum menino gosta de mim na escola. Sou tão estranha!

Luíza
– É muito irritante quando as coisas não fi cam do jeito que 
a gente quer.

Rita (voz cada vez menos frustrada)
– Sim, verdade. Eu estava tão ansiosa para ir ao shopping e 
gastar meu dinheiro de babá… mas eu não quero comprar 
algo que me faça parecer feia.

Narrador 2
Nesta cena, a mãe poderia ter discuti do com a sua fi lha 
sobre sua aparência. Em vez disso, ela disse qu e é frustrante 
não gostar da aparência.

Esta observação abriu a conversa e a fi lha conti nuou falando 
com a mãe. É mais provável que ela fale com a mãe de 
novo na próxima vez que esti ver frustrada.– Sim, verdade. 
Eu estava tão ansiosa para ir ao shopping e gastar meu 
dinheiro de babá… mas eu não quero comprar algo que me 
faça parecer feia.

Narrador 2
Nesta cena, a mãe poderia ter discuti do com a sua fi lha 
sobre sua aparência. Em vez disso, ela disse qu e é frustrante 
não gostar da aparência.

Esta observação abriu a conversa e a fi lha conti nuou falando 
com a mãe. É mais provável que ela fale com a mãe de novo 
na próxima vez que esti ver frustrada.

Ouvindo os 
senti mentos

Ati vidade 5.5.............5 minutos

1. Diga aos pais que nesse momento serão lidas 
algumas declarações tí picas de jovens e que, ao 
fi nal, eles devem responder dizendo:

“Parece que você está se senti ndo...” ou “Você 
deve estar se senti ndo...”.

2. Oriente os pais a fazerem referências as dicas 
da tela. Peça uma resposta de cada um. Se o pai/
responsável não der uma resposta, peça ajuda dos 
outros. Use quantas situações o tempo permiti r.

Situação 1: a Karen começa a falar enquanto você 
está levando-a para a escola. Ela diz: “A Júlia vai dar 
uma festa sábado à noite e não acho que vá me 
convidar. Ela convidou a Jennifer e a Elisa e eu quero 
muito ir, mas acho que ela não gosta de mim”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 2: Cris está prestes a ir para o seu primeiro 
dia em uma nova escola. Ele diz: “Como será que 
vai ser? É muito maior que a minha anti ga escola. 
Espero fi car na mesma sala que o João”.

“Parece que você está senti ndo...”

raiva, vergonha, medo, frustração, 
felicidade, preocupação, 

solidão, tristeza, animação.

5 min.
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O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 3: Elisa chega em casa depois da escola 
e bate a porta. Ela entra com tudo no quarto e 
quando você pergunta o que há de errado, ela 
diz: “A professora gritou comigo na frente de 
todos. Eu estava só conversando com a Joana 
sobre sexta-feira à noite. Nada demais, mas ela 
me fez sair por últi mo!”.
O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo“

Situação 4: Marina entra eufórica na cozinha 
depois da escola. Ela diz: “Mamãe, você nem sabe 
o que aconteceu. Entrei para o grupo de dança da 
escola... eu nem acredito!”

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 5: Caio está brincando com a comida 
na mesa de jantar. Ele diz: “Agora que o João se 
mudou eu não tenho ninguém para conversar. Eu 
não posso ir para o jogo de futebol sexta-feira à 
noite sozinho”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 6: A Susana acabou de voltar das 
compras de roupas para a escola. Ela diz: “Não dá. 
Estou tão gorda que nada fi ca legal em mim. Por 
isso que ninguém gosta de mim”.

O pai/responsável responde, “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 7: Após a janta, o Lucas começa a falar 
sobre um incidente no parquinho hoje. Ele diz: “O 
João se envolveu em uma briga hoje e apanhou. 
Foi o Márcio que começou, mas o professor não 
viu essa parte e agora os dois estão em apuros na 
escola”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 8: João chega em casa de skate com 
os amigos e diz: “Uau! Skate é outra coisa! Caí 
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algumas vezes, mas fui melhor do que a maioria 
dos meninos”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 9: Paula desliga o telefone e diz: “Você 
não imagina quem ligou! Era a dona Andreia e ela 
quer q ue eu cuide dos gêmeos todos os sábados 
à tarde. Eles são tão fofos e eu mal posso esperar 
para começar!”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 10: Ane chega em casa depois de sair 
com sua amiga Alice. Ela diz: “Não é justo! A Alice 
já vai ter lentes de contato e eu tenho que esperar 
até o ano que vem. Eu não suporto esses óculos. 
Me deixam feia!”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Situação 11: Marcos entra na sala depois da janta 
queixando-se de seu irmão. Ele diz: “O Fábio foi 
no meu quarto de novo e bagunçou tudo. Mexeu 
nos meus CDs e eu não consigo encontrar minhas 
fi gurinhas de futebol”.

O pai/responsável responde: “Você deve estar se 
senti ndo”

Debate opcional, caso o tempo permita:

• peça aos pais para trazerem situações com seus 
fi lhos em que eles podem ter raiva, frustração, 
dor, medo, ou algum outro senti mento.
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Como era a vida quando 
você era criança?

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

• O que meus pais faziam quando eu era 
adolescente

Narrador 1
É muito mais fácil ouvir os fi lhos quando tentamos ver 
as coisas a parti r de seu ponto de vista. Mas quantos de 
nós ti vemos pais que ouviam nosso ponto de vista? Pense 
quando ti nha a idade deles. Você tentava falar com seus 
pais sobre algo importante para você ou um problema que 
você estava tendo?

Narrador 2
O que seus pais faziam quando você ti nha problemas? 
Davam sermão, gritavam, ameaçavam ou casti gavam? 
Como você se senti a? Você está sati sfeito sendo o mesmo 
ti po de pai que eles eram–ou você gostaria de poder lidar 
com as coisas de forma diferente com seus fi lhos?

Carol
– Sabe  penso nas coisas que fazíamos quando éramos 
crianças. Como meus pais ou responsáveis conseguiam?! 
Minha mãe aguentava várias situações do meu irmão, que 
sempre se meti a em encrenca  eu era a linguaruda. Minha 
mãe ti nha essa tendência de ver as coisas a parti r de nosso 
ponto de vista, ela ti nha um jeito de nos mostrar que a coisa 
era séria. Eu espero ser tão boa com meus fi lhos como ela 
foi com a gente.

Júlia
– Queria poder dizer o mesmo. Meu pai bebia, ele sempre 
chegava em casa bêbado. Ele bati a muito na gente. Eu me 
lembro que fi cava tão assustada que só queria encontrar 
um lugar para me esconder.
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Como seus pais 
tratavam você?

Ati vidade 5.6.............6 minutos

Nota: esta ati vidade pode provocar o acesso de 
alguns conteúdos de vivências difí ceis. É provável 
que alguns parti cipantes fi quem emocionados. O 
facilitador precisa ter um bom manejo, no senti do 
de acolher os relatos e conti nuar a condução da 
ati vidade.

Discussão:

1. A parti r das perguntas abaixo, oriente os 
parti cipantes a pensarem em situações e\ou 
momentos em que ti veram problemas com a 
mesma idade que os fi lhos têm;

• Como seus pais reagiram? Deu certo ou não?
• Que efeitos as ações de seus pais ti veram sobre 
os seus comportamentos?

2. pergunte ao grupo se há coisas que eles 
gostariam de fazer diferente de seus pais;

3. diga que sabe como é difí cil para algumas 
pessoas superarem algumas coisas e que eles 
podem fazer diferente em suas famílias.

Fim da ati vidade

E minha mãe, ela não fazia nada. Ela não o enfrentava  
nem nós. Sei que ela fi cava chateada quando ele bati a na 
gente, mas ela não fazia nada. Não quero que meus fi lhos 
cresçam assim. Mas não sei como tratá-los. Eu não quero 
que passem por cima de mim… mas não quero bater neles.
Carol

– Sabe… quando eu olho para trás… sei que há tempo para 
amor e limites, como estávamos falando outro dia. Sei que 
meus pais me amavam–passamos muito tempo juntos, 
fi zemos muitas coisas boas. Só espero ter a mesma sorte 
com meus fi lhos… e poder tratá-los igual, se não melhor, 
do que meus pais me trataram. Meus pais sempre me 
apoiavam. Acredite ou não, eles me ouviam. Eu ti ve sorte.

Júlia
– Você realmente teve sorte. Eu não quero ser como meus 
pais eram. Acho que meus irmãos e eu sofremos como 
adultos depois do que passamos quando éramos crianças.

Como seus pais tratavam você?

O que você pode fazer diferente?

6 min.
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Jovens sati sfazendo necessidades 
negati vamente

Ati vidade 5.7.............7 minutos

Discussão:

1. Diga aos pais que tudo que seus fi lhos fazem 
é na tentati va de sati sfazer algumas necessidades 
que muitas vezes não são aparentes;

2. leia as seguintes situações relacionadas a 
essas necessidades. Após ler cada situação, peça 
aos pais para identi fi carem que necessidades eles 
podem estar tentando sati sfazer. Diga que não 
existe uma resposta certa. Oriente a seguirem os 
exemplos da tela.

Situação 1: alguns meninos da pesada na escola 
têm prestado atenção no Jadson e querem que 
ele se torne um membro da gangue.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:”

Situação 2: a mãe pede à Elisa para ajudar com os 
pratos e a menina diz: “Lave você. Estou ocupada”.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:”

Situação 3: o Kleber está na casa de um amigo, 
que sugere beber uma das cervejas do pai.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:“

Situação 4: Jennifer odeia todas as roupas que 
a mãe escolhe quando elas estão comprando 
juntas.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:”

Sati sfazendo 
necessidades básicas
Fala do DVD ............. 1 minuto

Narrador 1
As pessoas precisam das mesmas coisas, não importa a 
idade. Queremos alguém para cuidar de nós, nos senti rmos 
queridos, ter amigos… e fazer o que gostamos. E dizer o que 
aconte ce com a gente, em vez de apenas receber ordens.

Narrador 2
Na idade de 11 ou 12 anos a maioria dos jovens começa 
a pensar por si, sendo mais independentes, tomando suas 
próprias decisões. Quando os fi lhos querem mais poder e 
independência, isso não signifi ca que os pais não são mais 
importantes. Signifi ca apenas que os fi lhos estão crescendo. 
Só o que fazem é tentar sati sfazer essas necessidades cada 
vez mais importantes. Todos nós achamos maneiras de 
sati sfazer essas necessidades importantes de forma positi va 
ou negati va.

Narrador 1
Os jovens muitas vezes fazem coisas para sati sfazer suas 
necessidades de modo negati vo, e os pais não devem 
aceitar  porque podem colocá-los em sérios problemas.

Exemplos:
• todas as pessoas precisam senti r 
que fazem parte, que não estão 
sozinhas no mundo;
• todos necessitam de prazer ou 
diversão, inclusive os pais;
• às vezes, pensamos no poder como 
uma coisa negati va, mas o poder dá a 
sensação de que você faz a diferença 
no mundo e que é importante;
• a independência é uma das 
necessidades mais difí ceis dos pais 
aceitarem. Sabemos que, se os fi lhos 
vão crescer para serem adultos 
saudáveis, eles prec isam aprender a 
pensar por si próprios e tomar suas 
próprias decisões.

Necessidades que todos têm:

• pertencimento;
• diversão;
• confi ança;
• independência.

7 min.
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Situação 5: o Samuel quer gastar todo seu 
dinheiro em jogos com os amigos.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:”

Situação 6: o Daniel discute com a mãe sobre 
prati camente tudo. Se ela diz “sobe”, ele diz 
“desce”. Se ela gosta de um programa, ele diz que 
é idiota.
O pai/responsável responde: “As necessidades 
que eles querem sati sfazer são:”

3. referindo-se às palavras na tela, peça aos pais 
para mencionarem outras formas dos jovens 
tentarem sati sfazer suas necessidades de fazer 
parte, prazer, poder e independência de modo 
negati vo. Peça exemplos nas quatro categorias, 
um de cada vez. Anote-os na cartolina.

Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados.

Formas negati vas de sati sfazer necessidades:
• ser linguarudo;
• beber;
• sexo;
• furtos em lojas;
• recusar-se a fazer tarefas domésti cas;
• drogas;
• gangues.

Fim da ati vidade
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Sati sfazendo as necessidades 
positi vamente

Fala do DVD ............. 5 minutos

• Carro, sati sfazendo as necessidades
• Entediado, sati sfazendo as necessidades
• Vídeo, sati sfazendo as necessidades
• Sobremesa, sati sfazendo as necessidades

Narrador 1
Você pode pensar que seu fi lho está fazendo uma coisa só 
para perturbá-lo, mas, em vez disso, ele pode estar tentando 
sati sfazer uma de suas necessidades. Por exemplo, se seu 
fi lho quiser furar a orelha você pode pensar que ele está 
provocando você, indo contra o que você quer que ele faça. 
Mas ele pode estar fazendo isso para pertencer ao grupo, 
ser como os outros, ou para se diverti r. Ou você pode achar 
que sua fi lha está tentando fazer valer sua independência 
quando ela chega em casa tarde... quando na verdade ela 
pode ter fi cado fora até tarde porque estava se diverti ndo 
com os amigos.

Narrador 2
Lembre-se, compreender que necessidades seu fi lho está 
tentando sati sfazer não signifi ca que vale tudo. Ainda existem 
r egras e consequências. Mas entender suas necessidades 
pode ajudá-los a compreender as ati tudes dos seus fi lhos.

Narrador 1
Conversamos sobre elogiar, como as pessoas fazem 
coisas pelas quais são recompensadas ou se sentem bem. 
Dissemos que os pais podem dar reforços positi vos por 
bom comportamento, como elogios, encorajamentos, 
recompensas e privilégios. Infelizmente as crianças 
também recebem elogios por coisas negati vas. Quando as 
necessidades das pessoas são sati sfeitas, elas são reforçadas 
pelo comportamento, porque é bom pertencer a um grupo, 
ter poder, prazer e independência.

Narrador 2
Por isso é importante que os pais ajudem os jovens a 
encontrar maneiras de sati sfazer suas necessidades de 
formas positi vas. Lembre-se de que os fi lhos vão tentar 
sati sfazer suas necessidades de uma forma ou de outra… 
e como pais podemos ajudá-los a encontrar maneiras 
saudáveis de ter aquilo que necessitam. Agora, vamos ver 
alguns pais tentando elogiar seus fi lhos de forma positi vas 
para ajudá-los a atender suas necessidades.

Pedro
– Ei, Daniel. Vou verifi car o óleo e fazer alguns consertos 
no carro e eu achei que talvez você gostasse de me ajudar. 
Vamos fazer juntos?

Que necessidades o pai está 
tentando sati sfazer?

• pertencer ao grupo;
• diversão;
• ter poder;
• ter independência.

30 seg.
Rosa
– Eu vou fi car tão entediada esse fi m de semana. Agora que 
a Jaque foi embora eu não tenho ninguém para sair.

Lia
– Por que você não convida outra amiga para passar a 
noite? Talvez poderíamos fazer uma pizza. Você não tem 
outra amiga que gostaria de convidar?
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Rosa
– Talvez a Elisa. Eu vou ligar pra ela.

Lia
– Ok (Pedro com a Maria)

Que necessidades a mãe 
está tentando sati sfazer?

• pertencer ao grupo;
• diversão;
• ter poder;
• ter independência.

30 seg.
Pedro
– Ei, Maria... que tal alugar um vídeo hoje à noite? Você 
quer ajudar a escolher?

Maria
– Tá.

Pedro
– Óti mo! O que assisti mos na últi ma vez?
(Vanessa e Ester)

Vanessa
– Carol e Pedro e as crianças vão vir comer com a gente 
amanhã. Você pode fazer a sobremesa, se quiser. À sua 
escolha... você pode fazer qualquer coisa que quiser.

Ester
– Sim!

Que necessidades o pai está 
tentando sati sfazer?

• pertencer ao grupo;
• diversão;
• ter poder;
• ter independência.

30 seg.

Que necessidades a mãe 
está tentando sati sfazer?

• pertencer ao grupo;
• diversão;
• ter poder;
• ter independência.

30 seg.
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Quais outras maneiras você 
pode ajudar seus fi lhos a 

sati sfazer as necessidade de 
independência e poder?

8 min.

Discuti ndo: como sati sfazer 
as necessidades 
positi vamente
Ati vidade 5.8.............3 minutos

Discussão:

1. Comente estas perguntas e esti mule o debate.

Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados:
• escolher as próprias roupas e penteados;
• ajudar a solucionar problemas;
• ter algumas regras e consequências;
• escolher que tarefas domésti cas fazer;
• dar responsabilidade para algumas reais 
necessidades da família;
• incenti var as habilidades.

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

• Forçando a comunicação I e II
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Narrador 1
Quanto mais ajudarmos nossos fi lhos em suas necessidades 
de forma positi va, mais podemos ver seu lado das coisas… 
quanto mais ouvirmos e apoiarmos  é mais provável que 
eles nos deixem entrar em suas vidas. Mas também é 
verdade que os adolescentes gostam cada vez mais de fi car 
a sós… e a maioria dos jovens fala menos com seus pais à 
medida que crescem.

Narrador 2
Não funciona tentar fazê-los falar com você ou fi car com 
você quando não querem. Por isso você vai ter de sati sfazer 
suas próprias necessidades saindo com outros adultos 
quando seus fi lhos forem mais independentes. Tentar fazer 
nossos fi lhos falarem quando não querem os afasta ainda 
mais.
(Kleber com José, que parece deprimido)

Kleber
– Vamos lá, José  o que foi?

José
(silêncio)

Kleber
– Tudo bem… você quer falar?

José
(silêncio e abaixa a cabeça)

José
– Vamos lá, pode falar… vai ser muito bom desabafar, José?

Carol (frustrada)
– Como posso ajudá-lo se você não falar comigo?

Maria
– Não exagere.

Carol
– Lá vem você de novo, se afastando. Parece até que sou a 
polícia.
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Conversando 
com os fi lhos
Ati vidade 5.9.............2 minutos

Discussão:

1. Leia as perguntas da tela e fale que eles (pais) 
não precisam forçar os fi lhos a falar.

O mais importante é demonstrar estar sempre 
aberto para escutá-lo.

Diga a seu fi lho que vocês podem conversar 
depois se ele quiser. Pare de pressionar depois 
que ele disser ou demonstrar que não quer falar. 
Tente abrir o debate depois.

Pergunta opcional, caso o tempo permita:
• pensem em um bom momento para falar sobre 
o que está acontecendo.
Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados:

Conversando com os fi lhos:

• fazendo uma tarefa domésti ca juntos;
• indo a algum lugar;
• durante os comerciais;
• na hora de dormir;
• na hora da janta;
• depois da escola.

Fim da ati vidade

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

1. Oriente os pais a acharem um tempo durante 
a semana para ouvir o fi lho e tentar identi fi car o 
que ele está senti ndo, tentado ver as situações do 
ponto de vista dele;

O que os fi lhos podem 
estar senti ndo?

Como os pais podem lidar 
com as situações?

Pense em um bom momento 
para conversar.

2 min.

Práti ca em casa

1 min.
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2. Sinalize que eles encontrarão no caderno de 
ati vidades o resumo das necessidades básicas 
que os jovens tem: “Todos precisam de:”.

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

1. Diga aos pais que no encontro das famílias eles 
vão começar com um jogo de ouvir, onde terão a 
oportunidade de ouvir os senti mentos do fi lho;

2. em seguida, os núcleos familiares terão um 
momento em família para resolver um pequeno 
problema de casa com os fi lhos.

Reforce aos parti cipantes do grupo a importância 
de lembrarem das necessidades dos jovens nessa 
fase da vida, como independência e poder. Esti mule 
a parti ciparem e observarem quais as necessidades 
os fi lhos têm ti do.

Conclusão............ 30 segundos

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

Preparação para o 
encontro das famílias

1 min.
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Programa 
Famílias Fortes

Índice
“Forca”.............................................................. 49

Roda de elogios e revisão da  
prática em casa ................................................. 50

Ficando longe de problemas com os amigos .... 50

Efeitos especiais ............................................... 51

O que você acha que eles precisam fazer para 
serem queridos? ............................................... 51

Passe o Balão .................................................... 52

Situações que podem lhe causar problemas .... 53

Prática em casa ................................................. 59

Preparação para o encontro das famílias ......... 59

Conclusão ......................................................... 59

Materiais necessários:
• crachás (um para cada participante);

• lista de presença dos jovens;

• lista de regras (Encontro 1 – Jovens);

• televisão ou data-show;

• caixa de som;

• leitor de DVD ou computador com leitor de 
DVD / entrada USB;

• DVD 3 (Encontro 5 – Jovens);

• cartolina (1) e pincéis atômicos;

• contorno da figura de um jovem na cartolina;

• pedaços de papel;

• placas 1–4 (4) (kit);

• cartões “Situações – problemas” (10) (kit);

• cartaz “Criando a situação” (kit);

• cartaz “Lema dos Jovens” (Encontro 1 – 
Jovens) (kit).

Encontro 5 – Jovens  
LIDAR COM A PRESSÃO 

DE AMIGOS

Objetivos
Os jovens irão:
• Aprender que o álcool, o tabaco e outras 
drogas prejudicam;
• praticar as habilidades para resistir à pressão 
dos amigos.

Nota ao facilitador
Os Encontros 5 e 6 dos jovens são muito 
importantes. Nestes encontros os jovens 
praticarão habilidades de resistir à pressão 
de amigos que os incentivam a terem 
comportamentos socialmente indesejados. 
Estes são os únicos encontros dos jovens em 
que os DVDs serão utilizados. Os facilitadores 
precisam estar familiarizados com o enunciado 
das atividades e atentos ao andamento das 
etapas. Nesse encontro serão usadas 4 placas 
com frases-chaves enumeradas 1, 2, 3 e 4. Estas 
placas também serão utilizadas no Encontro 6.
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Quando os jovens  
chegarem
.......................... 1 minuto

1. Receba a todos com respeito;

2. peça para cada pessoa colocar o seu crachá;

3. organize a lista de presença;

4. repasse com eles as regras do grupo.

“Forca” ................ 3 minutos

Incentive a participação dos jovens. Uma sugestão 
é dividir em dois grupos e conduzir para verificar 
qual grupo acerta primeiro. A equipe que ganhar 
pode ser premiada com balas ou pirulitos.

1. Pontilhe 16 traços na cartolina ou no quadro, 
de modo a formar as palavras “pressão dos 
amigos” e uma forca ao lado;

2. explique aos jovens que vão jogar “Forca” e 
que devem dizer letras até que consigam adivinhar 
as 3 palavras (pressão dos amigos);

3. cada vez que eles disserem uma letra que 
compõe a expressão “pressão dos amigos” 
escreva (em letra grande) no espaço apropriado. 
Cada vez que errarem uma letra complete os 
traços da forca;

4. informe que eles vão assistir a um breve 
vídeo, “Ficando longe de problemas e mantendo 
os amigos”, e que vão praticar algumas das etapas 
no seu grupo. A
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Roda de elogios e revisão  
da prática em casa
..........................3 minutos

1. Os jovens e facilitadores se sentam em círculo 
e, um por vez, elogiam a pessoa sentada ao seu 
lado;

2. incentive o jovem a fazer bons elogios. Caso ele 
não consiga fazer um elogio em até 10 segundos, 
um dos facilitadores deve sugerir um elogio;

3. em seguida, conduza a revisão da prática de 
casa, com as seguintes perguntas:

• que regra eles desobedeceram essa semana 
em casa ou na escola?
• que regra lembraram de obedecer?
• notaram alguma consequência quando 
desobedeceram a regra?

Ficando longe de problemas 
com os amigos

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

Inicie o DVD.

Narrador 1
Drogas e álcool alucinam as pessoas; efeitos especiais 
na mente que as fazem sentir que coisas incríveis estão 
acontecendo, mas é claro que, na realidade, não estão. 
Drogas e álcool fazem as pessoas pensar que podem fazer 
qualquer coisa que quiserem, como se fossem personagens 
de um filme de efeitos especiais.

Ficando longe de problemas 
com os amigos

1 min.

Narrador 1
Sob a influência de álcool e drogas os usuários podem achar 
que são os melhores, amados, que são muito legais. Mas 
o tempo todo estão vivendo em um mundo de sonhos. 
Não estão fazendo as coisas reais que precisam fazer para 
vencer na vida.

Narrador 2
Como você pode aproveitar a vida se você parar de comer 
de modo saudável, tomar banho, mudar de roupa, levantar 
cedo, sem mencionar nunca deixar de estudar, aprender e 
trabalhar, pagar o aluguel ou cuidar dos filhos. Em vez de 
ter vidas mágicas, sonhar com a realidade, a vida dessas 
pessoas muitas vezes desmorona.
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Efeitos especiais
Atividade 5.1.............2 minutos

(mais 4 minutos opcionais, ver nota abaixo.)

Discussão:

1. Pergunte aos jovens cenas que viram na TV 
ou em filmes, como efeitos especiais, situações 
que parecem reais, acrobacias, tornados e outras 
catástrofes naturais.

Questione os jovens como eles sabem se essas cenas 
são efeitos especiais (ou seja, que não são reais).

Pergunta opcional, caso o tempo permita:

Nota: após o fim do tempo da atividade há 4 
minutos opcionais que podem ser usados se 
você precisar de mais debate ou se tiver um 
grupo grande. Pressione “Avançar” se esse 
tempo não for necessário (ou quando tiver 
terminado).

Fim da atividade

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

O que você acha que 
eles precisam fazer para 
serem queridos
Atividade 5.2.............2 minutos

1. Mostre ao grupo a figura do jovem. Peça ao 
grupo que dê um nome à figura. Sugira que o 
chamem de “José”;

2. dê 2 pedaços de papel para cada jovem. Diga 
ao grupo que, às vezes, o José se preocupa com 
o que pensam dele. Por exemplo, ele sempre se 
preocupa que é muito baixo. Peça a cada jovem 
que escreva no papel outra coisa com a qual 
“José” pode se preocupar. Peça para cada jovem 
colar o papel na figura do “José”, dizendo ao grupo 
o que escreveu;

Narrador 1
Todos os adolescentes passam por períodos de 
questionamentos e indecisões. Momentos em que não 
gostam do que veem no espelho ou quando sentem que 
todos parecem saber fazer as coisas, menos os jovens. Todos 
parecem ser melhores do que eles nos esportes e na escola. 
As drogas e o álcool são ótimos para fazer eles acreditarem 
que são melhores do que parecem ser, que podem saltar 
mais alto, ser mais inteligentes, ser melhores e mais legais.

Narrador 2
Todo mundo quer ser admirado. E os jovens, às vezes, 
acham que se conseguirem mudar de alguma forma serão 
mais populares”. Se eu fosse a melhor dançarina, jogador de 
futebol, cantor, se eu tivesse pernas melhores, se fosse mais 
magro ou alto ou mais forte todos gostariam de mim e eu 
seria uma pessoa melhor. Isso é normal e todos queremos 
ser admirados pelos nossos amigos e pelas pessoas ao 
nosso redor.

O que os jovens acham 
que precisam fazer para 

serem queridos?

2 min.
mais 5 minutos opcionais.

AVISO

Se as atividades levarem mais tempo que 
o necessário, os jovens terão terminado 

quando se juntarem ao grupo de pais 
ou responsáveis e perderão a atividade 

principal.

Liste efeitos especiais de TV 
ou filmes que não são reais.

2 min.
mais 4 minutos opcionais.
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3. no segundo papel, cada participante deve 
escrever algo que o “José” poderia fazer para 
impressionar seus amigos, como, por exemplo, 
fumar um cigarro para parecer brother. Peça para 
cada jovem colar o papel na figura do “José”, 
dizendo ao grupo o que escreveu.

Nota: após o fim do tempo da atividade 
ainda restam 5 minutos opcionais. Se quiser 
incentivar o debate ou se o grupo for grande, 
você pode usar esse tempo extra, ou pode 
optar por “Seguir”.

Fim da atividade

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

Passe o balão
.......................... 5 minutos

1. Divida o grupo em duas filas indianas e que 
deverão se posicionar paralelamente;

2. para essa atividade ser interessante é preciso 
ter no mínimo 4 jovens em cada grupo. Caso 
tenha menos pessoas, um ou os dois facilitadores 
podem participar para completar 4 pessoas em 
cada equipe;

3. a primeira pessoa de cada equipe pega um 
balão. Em seguida, o facilitador dá o comando 
para começar o jogo. O primeiro da fila passa o 
balão com as duas mãos por cima da cabeça para 
o colega atrás dele, e assim por diante, até chegar 
à última pessoa da fila, que ao receber o balão 
corre com ele até a frente e se coloca de volta 
no primeiro lugar da fila, passando novamente o 
balão por cima da cabeça;

4. vence a equipe que primeiro conseguir voltar 
à formação inicial da fila.

Fim da atividade

Narrador 1
As drogas e o álcool te prejudicam. Mas o problema é que 
a primeira sensação é fazer você se sentir bem. Esse é o 
perigo. Eles fazem você se sentir bem ao mesmo tempo em 
que prejudicam você. Você pode usar drogas ou álcool por 
muito tempo e não sentir o mal que fazem para você.

Narrador 2
Às vezes, as pessoas fumam um baseado, bebem, riem e 
caem para entrar no clima da festa. Elas não percebem 
os danos que a droga e o álcool fazem nelas porque não 
sentem dor física. O álcool e as drogas pesadas sozinhos 
são absolutamente impotentes. Não conseguem fazer nada 
com você a não ser que você queira, busque as drogas.

Pausa para o jogo em grupo

5 min.
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Fala do DVD ............. 1 minuto

Narrador 1
Um estranho vem até você e diz “vamos roubar um 
banco”. Em primeiro lugar, você não conhece esta pessoa, 
portanto não é difícil dizer: “Não, não estou interessado”. 
E, em segundo lugar, você sabe que roubar é errado. Sem 
problema. Mas, se um amigo diz: “Vamos se drogar” é mais 
difícil dizer não. Ele é seu amigo, seu chapa, você conhece 
bem, você respeita. Ele respeita você e você quer que seja 
assim. Por isso, é mais difícil resistir quando um amigo 
oferece drogas, álcool ou convida para fazer coisas erradas. 
Você pode concordar por curiosidade ou diversão. Você 
acha que não vai ser pego ou pensa apenas no momento e 
não no problema no qual você pode estar se metendo, ou 
no mal que você pode estar fazendo a si mesmo.

Pense em situações em que um 
amigo poderia pedir-lhe para 
fazer algo que possa levá-lo a se 
envolver em problemas. E faça 
uma lista.

3 min.

Situações que podem  
lhe causar problemas

Atividade 5.3.............3 minutos

Discussão:

Essa atividade e as seguintes vão exigir um bom 
manejo de direção do facilitador, pois os jovens 
encenarão algumas situações, utilizando os 
exemplos do manual ou trazendo situações mais 
próximas da realidade. Incentive os jovens a 
usarem a criatividade e espontaneidade. 

1. Entregue para o grupo os cartões “Situações-
problemas” (kit) e peça ao grupo para pensar 
coisas que os amigos poderiam pedir-lhe para 
fazer que podem parecer divertidas ou legais, 
mas que poderiam causar-lhes problemas;

2. peça para que cada um deles leia a situação-
problema.

Fim da atividade

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

Narrador 2
Às vezes nossos amigos nos pedem para fazer coisas que 
podem causar-nos problemas, mas nem sempre sabemos 
o que realmente acontece a menos que perguntemos. 
Precisamos de informações. É como quando estamos em 
uma viagem, se temos um mapa para onde a estrada vai 
e o que pode ter lá. Assim, para saber no que estamos nos 
metendo, precisamos perguntar ao nosso amigo. Você vai 
entender…

A. Fazer perguntas
Jair
– Sim?
 Vamos ali no estacionamento?
– Para quê?
B. Fazer perguntas
– Ei, Aline, você quer comprar vodka para sua irmã?
– Sim, mas pra quê?
C. Fazer perguntas
Tudo bem, Jo?
– Oi! O que você manda?
– Você quer vir à minha casa hoje à noite?
– Para quê?
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PASSO 1 – PERGUNTE

Atividade 5.4.............5 minutos

1. Entregue aos jovens que queiram participar 
alguns cartões “Situações-problemas” ou deixe 
que eles escolham;

(se um jovem não achar uma situação em que 
deseje lidar com pressão de amigos, ele pode 
inventar outra situação ou pode ser a pessoa que 
tenta por a outra em apuros). Incentive os jovens 
a serem criativos.

2. separe os jovens em duplas e peça a um 
jovem para ser o “Provocador” e o outro para ser 
o “Antagonista”;

3. tome por base o cartaz “Criando a Situação”e 
ajude o jovem “Provocador” a iniciar a cena 
convidando o amigo “Antagonista” para fazer o 
que diz em seu “Cartão Situação”, em Situações 
problemas.

Nota: as frases do cartaz Criando Situação que 
estão abaixo das situações são para ajudar e 
inspirar o “Provocador” a influenciar o amigo, 
o “antagonista”. Os jovens podem usar os 
próprios exemplos de situações.

4. mostre aos jovens as Placas e os oriente 
explicando que as perguntas sugeridas nas placas 
são para ajudá-los a não aceitar fazer algo ruim, 
e sim resistir à pressão do amigo que sugere algo 
prejudicial a eles e a outros.

O “opositor” pratica o resistir à pressão do amigo 
fazendo as perguntas: “Por que fazer isso?; O que 
vamos fazer?; Por que você quer ir lá?. Lembre-os 
de que é um diálogo, um fala, o outro responde, 
como visto no DVD.

Certifique-se de que cada participante possa 
encenar uma situação para resistir à pressão 
dos amigos, fazendo as perguntas das placas.

É importante que os facilitadores garantam que 
todos os jovens participem dessa atividade. O DVD 
vai apresentar uma cena inteira demonstrando o 
uso completo da sequência das perguntas.

Fim da atividade

Nota ao facilitador
1. O objetivo desta atividade é os jovens 
encenarem a habilidade de resistir à pressão 
dos amigos quando estes o convidam para 
fazer algo que é ilegal (agressão à pessoas, 
desrespeito às normas, depredação ao 
patrimônio, etc.). É uma atividade que visa 
despertar a capacidade de dizer “Não” através 
de um roteiro de perguntas.

2. As placas são dicas com perguntas que eles 
podem usar quando são convidados a fazer 
algo ruim.

3. Os jovens trabalham em duplas onde 
encenam a situação escolhida nos cartões 
“Situações-problema”. E os facilitadores usam 
como referência as frases do cartaz “Criando a 
situação”.

4. O jovem que faz o papel do que quer levar 
o amigo “para o mau caminho” é chamado 
de “provocador” e o amigo que não quer “se 
meter em apuros” é chamado de “antagonista”.

5. É importante lembrá-los que eles brincarão 
de encenar, como atores, conforme assistiram 
no DVD. Eles podem usar as situações descritas 
nos cartões “Situações-problema” ou criar 
outras.

1. Pergunte

4 min.
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Fala do DVD ............. 1 minuto

Narrador 1
Se o seu amigo sugere algo que pode levá-lo a se envolver em 
problemas, ele pode ajudar dizendo o “nome do problema”. 
Quando seu amigo diz “Vamos pegar chocolate,” você pode 
dizer: “Isso é furto e é ilegal”. Isso lembra seu amigo que 
isso é errado. Essa é uma forma de ajudar. É como ser um 
sinal de pare. Os sinais de pare lembram os motoristas 
de diminuir e pararem, senão eles podem bater alguém e 
serem presos. É isso que fazemos quando mencionamos o 
nome do problema. Agimos como sinal de pare para nossos 
amigos. Eis algumas interpretações das duas primeiras 
fases–fazendo perguntas e dando nome ao problema.

A. Nome do problema
– Ei, Aline, você quer comprar vodka para sua irmã? Sim, 
mas pra quê?
– Podemos beber. Todo mundo faz isso, não tem nada 
demais.
– Humm, eu não quero ser como os outros. Além disso, 
a minha irmã não vai concordar com esse tipo de coisa 
porque somos menores.

B. Nome do problema
– Oi, Davi, você quer fumar lá em casa? Fumar?!
– Pra quê? Isso faz mal.
– Para ficar feliz, meu amigo.
– Não cara, você sabe como isso faz mal para os pulmões?
– É inofensivo, é só erva, não é cigarro.
– Fumar é fumar.

C. Nome do problema
– Tudo bem, Juca?
– Tudo bem!
– Ei, pega o carro do seu pai.
– Para quê?
– Quero dar uma volta.
– Mas isso é ilegal.
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PASSO 2 – DÊ NOME AO PROBLEMA

Atividade 5.5.............4 minutos

(mais 4 minutos opcionais, ver nota abaixo)

1. Oriente os jovens a utilizarem as perguntas 
da placa “Pergunte” e “Dê nome ao problema”. 
Praticando as etapas 1 e 2 juntas.

Após o fim do tempo da atividade há 4 minutos 
opcionais que podem ser usados para prática 
extra das etapas 1 e 2. Aperte “Seguir” se esse 
tempo não for necessário (ou quando terminar).

Nota: caso os jovens tenham dificuldade de 
realizar as perguntas, ou se terminarem a atividade 
muito rápido, adicione o questionamento “e se 
fizessem com você?”, e veja se eles desenvolvem 
esse debate junto com “pergunte” e “dê nome ao 
problema”.

Fim da atividade

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

Narrador 2
A terceira fase depois de lembrar os amigos de que o que 
eles estão fazendo é errado é “dizer o que pode acontecer”. 
Os jovens muitas vezes fazem coisas que parecem divertidas, 
mas sem pensar nas possíveis consequências. Por exemplo, 
se seu amigo sugere pegar o carro da sua irmã para dar uma 
volta, você pode dizer “Isso é roubo, não temos idade para 
dirigir e vamos ser multados e pegos. Não queremos isso, e 
nossos pais podem descobrir... por isso, quando você diz o 
que pode acontecer, faz seu amigo ver as consequências e 
isso o faz pensar melhor e impede algo que poderia acabar 
mal.

A. Dizer o que poderia acontecer
– E, aí, terminaram?
– A porta é ali, vamos embora.
– Por quê?
– Para não ter de pagar. É legal, meus amigos sempre fazem 
isso.
– Não, fala sério. Não é certo e podemos ser pegos. Eu não 
correria o risco.
– Oh, você é tão certinho!

B. Dizer o que poderia acontecer
– Fica de olho aí?
– Por que, o que você vai fazer?
– Vou pegar uma coisa.
– Ei, espera! É ilegal, se você for preso vai ter problemas.

1. Pergunte
2. Dê nome ao problema

4 min.
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PASSO 3 – DIGA O QUE PODERIA  
ACONTECER SE FIZESSE ISSO

Atividade 5.6.............5 minutos

1. Acrescente outra placa “Dizer o que poderia 
acontecer se fizesse isso” e incentive os jovens a 
praticarem as etapas 1, 2 e 3 juntas:

• Pergunte;
• dê nome do problema;
• diga o que pode acontecer se fizesse isso.

Nota: ao final da prática, adicione o questiona-
mento “você gostaria que fizessem isso (diga 
a situação que eles usaram) com você?” e/ou 
“como você se sentiria?”.

Fim da atividade

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

C. Dizer o que poderia acontecer
– Aquelas chuteiras lá no centro eram demais! – Sim, mas 
muito caras. Demais para nós.
– É verdade.
– Ahh! O cartão de crédito da minha mãe está em cima da 
mesa e eu sei a senha.
– Ótima ideia!
– Não é não!
– Isso é ilegal e ninguém mais confiaria em você.

C. Dizer o que poderia acontecer
– Leo! O ônibus chegou.
– Oh, José! Será que você poderia distrair o motorista pra 
mim? Por quê?
– Pra eu não pagar.
– Não, esquece!
– Deixa disso! Você sabe que faria o mesmo por você.
– Não! A gente vai se dar mal.

Narrador 2
Agora você fez perguntas, deu nome ao problema e disse o 
que poderia acontecer. Mas há outra forma de ajudar seu 
amigo a ficar longe de problemas. Sugira outro jeito. Se 
seu amigo diz “Vamos furtar,” você diz: “Oh, vamos jogar 
futebol’ ou lembre a ele de uma prova amanhã ou que você 
está com fome e sugira ir comer na sua casa. Eis algumas 
encenações que demonstram as quatro fases. Quando 
terminar, pratique as fases no seu grupo.

A. Sugira outro jeito
– Aquelas chuteiras lá no centro eram demais! – Sim, mas 
muito caras. Demais para nós.
– É verdade.
– Ahh! O cartão de crédito da minha mãe está em cima da 
mesa e eu sei a senha.
– Ótima ideia!
– Não e não!
– Isso é ilegal e ninguém mais confiaria em você.

1. Pergunte
2. Dê nome ao problema

3. Diga o que poderia  
acontecer se fizesse isso 

4 min.
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PASSO 4 – DÊ OUTRA IDEIA E 
CHAME PARA IR COM VOCÊ

Atividade 5.7.............4 minutos

1. Nesse momento nova placa será acrescentada

Dê outra ideia e chame para ir com você. Incentive 
e oriente os jovens a praticarem todas as etapas 
(1, 2, 3 e 4).

Nota: se você não tiver usado o tempo opcio-
nal durante o encontro, terá tempo extra para 
a encenação. Mas lembre de deixar 2 minutos 
para finalizar o encontro. Os jovens terão tem-
po para praticar todas as etapas mais uma vez 
na semana seguinte, no encontro 6.

Fim da atividade

– Você é um fraco!
– Se você quer as chuteiras, junte a mesada e compre!
– Assim vai demorar muito! E é uma perda de tempo!
– Você é tão preguiçoso!

B. Sugira outro jeito
– Oi, Davi, você quer fumar lá em casa?
– Não cara, fumar pra quê?
– Para ficar feliz, meu amigo.
– Não cara, você sabe como isso faz mal para os pulmões?
– É inofensivo, é só erva, não é cigarro.
– Fumar é fumar.
– Deixa disso.
– Não, eu disse não! Eu não vou fazer isso. De qualquer 
forma, vou para o parque jogar futebol.

C. Sugira outro jeito
– Meu irmão me falou deste novo clube no centro, quer ir?
– Não vamos conseguir entrar, vamos?
– Por que não? Vamos fazer uma identidade falsa!
– Não, é muito arriscado. Podemos ser pegos.
– Oh, vamos lá, a vida é cheia de riscos.
– Sim, mas não precisa ir atrás.
– Vou assistir a um DVD ou algo assim.

D. Sugira outro jeito
– Oi, Nicole! Vamos faltar à aula de matemática e ir pro 
centro.
– Por quê?
– Porque eu vi uma blusa que eu quero pegar.
– Não, de jeito nenhum. Não vou roubar, não vale a pena, é 
ilegal. Não quero ser pega.
E por que não pegamos dinheiro e vamos depois?

1. Pergunte
2. Dê nome ao problema

3. Diga o que poderia  
acontecer se fizesse isso

4. Dê outra ideia e chame 
para ir com você

4 min.
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Prática em casa
.......................... 30 segundos

1. Oriente os jovens a identificarem um momento 
durante a semana que eles ou alguém próximo 
sofreram pressão dos amigos;

2. diga que nesse encontro eles aprenderam as 
quatro etapas de resistir contra situações que 
poderiam prejudicá-lo e que eles podem começar 
a usá-las.

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

1. Informe que no encontro das famílias haverá 
um jogo no qual vão descobrir se os pais ou jovens 
são melhores ouvintes;

2. em seguida, eles terão um momento, onde 
farão atividade de resolução de um problema 
de casa, em que jovens e pais encontrarão uma 
possível solução.

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

1. Fixe o cartaz “Lema dos Jovens”;

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

Índice
Jogo do ZAP ...................................................... 61

Jogo de Ouvir .................................................... 62

Demonstração de solução de problemas ......... 64

Solução de problemas ...................................... 65

Fechando o círculo ........................................... 67

Materiais necessários:
• cartolina e pincéis atômicos;

• pedaços de papel numerados de 1 a 12 para 
ti rar de um chapéu ou recipiente escuro;

• recipiente escuro (caixa, chapéu, etc.);

• cartões “Jogo de Ouvir” (24) (kit);

• cartaz “Regras do Momento de Família”;

• cartões “Jogo Solução de Problemas Juntos”;

• cartaz frases de conclusão (1) (kit);

• cartaz “Lema dos Jovens” (1) (Encontro 1 – 
Jovens e Responsáveis) (kit);

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

• cartaz “Lema das Famílias” (1) (Encontro 1 – 
Famílias) (kit).

Encontro 5 – Famílias
FORTALECER A 

COMUNICAÇÃO FAMILIAR

Objeti vos
As famílias irão:
• Aprender a ouvir;
• aprender a resolver problemas juntos.

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

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

Esse é um jogo de descontração, o objeti vo 
é os parti cipantes se diverti rem. Precisa ser 
dinâmico e as jogadas são rápidas.

1. Os parti cipantes, em pé, formam um círculo;

2. o primeiro jogador faz um movimento com 
a mão esfregando uma palma da mão na outra 
e direcionando o movimento para um outro 
parti cipante. No momento que faz o gesto, ele 
fala “ZAP”;

3. o parti cipante que recebeu o “ZAP” escolhe 
para quem ele quer passar a vez. Se ele for 
devolver a vez, ele fala “TUM”, fazendo um gesto 
com a barriga como se fosse rebater uma bola 
com a barriga em direção ao jogador que fez ZAP 
para ele;

4. lembre que o movimento e o som devem ser 
feitos juntos.
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Jogo de Ouvir

Ati vidade 5.1.............25 minutos

Essa ati vidade é embasada na escuta ati va, 
pois é uma forma de esti mular mudanças nas 
pessoas. Quando as pessoas se sentem ouvidas, 
elas tendem a mudar suas ati tudes em relação 
a si próprias em relação aos outros. Sentem-
se valorizadas, menos defensivas, menos 
autoritárias, mais fl exíveis e mais abertas.

1. Peça aos jovens sentarem com seus pais ;

2. diga às famílias que vão jogar um jogo no qual 
podem prati car a boa comunicação;

3. peça ao grupo que diga diferentes ti pos de 
senti mentos e escreva-os no cartolina.

Certi fi que-se de que estes itens sejam 
mencionados:

• aborrecido; • orgulhoso;

• preocupado; • triste;

• com medo; • decepcionado;

• irritado; • frustrado;

• magoado; • com vergonha;

• animado; • feliz.

4. diga que vão prati car o jogo “Solução de 
problemas” juntos na próxima ati vidade. Tanto 
os pais quanto os fi lhos trabalharão nas soluções 
para os problemas, mas, primeiro, ambos os lados 
precisam ser disporem a realmente ouvir a outra 
pessoa sem fi car na defensiva;

As famílias vão prati car mostrando que realmente 
ouvem o que a outra pessoa está dizendo. Antes 
de tentar essa escuta ati va, os facilitadores vão 
dar demonstrações.

Primeiro exemplo:
Facilitador 1:
“Eu ti ve que correr para chegar aqui a tempo esta 
noite.
Tive que fi car até tarde no trabalho, quase perdi 
o ônibus e ti ve que levar a Ana para o ensaio 
de dança. Eu estava com medo de estar muito 
atrasada.”
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Facilitador 2 (ouvinte):
“Você estava realmente com muito trabalho pra 
fazer e ainda teve que levar sua fi lha para o ensaio.
Você estava preocupada em se atrasar.”

Segundo exemplo:
Facilitador 1:
“Tive um óti mo fi m de semana. O clima estava 
bom e eu pude sair e caminhar. Eu realmente me 
sinto melhor hoje.”

Facilitador 2 (ouvinte):
“Você relaxou bem este fi m de semana. Você está 
revigorada e bem disposta, pronta para outra 
semana.”

5. peça aos pais e jovens para sentarem um de 
frente para o outro:

6. escreva no cartolina/quadro:

• “Resuma o que você ouviu”
• “Parece que você está senti ndo“

7. peça para cada dupla ti rar um número do 
chapéu ou ti gela para indicar que situação eles 
vão usar;

8. coloque os cartões “Jogo de Ouvir” no centro 
da mesa para que os jovens vejam o lado

Jovens falam —› Pais escutam

e em seguida que os pais vejam o lado

Pais falam —› Jovens escutam

9. primeiro peça para o primeiro jovem ler 
a declaração do cartão na sua frente. Outros 
jovens podem ajudá-lo a ler a declaração se for 
necessário. Depois, o pai/responsável resume 
o que o jovem disse e acrescenta: “Você deve 
estar se senti ndo”. Se o pai/responsável resumiu 
corretamente, a dupla ganha um ponto;

10. em seguida, o pai/responsável daquele jovem 
lê o lado Pais falam —› Jovens escutam e o jovem 
resume o que o pai disse e acrescenta: “Você 
deve estar se senti ndo...” Se o jovem resumiu 
corretamente, a dupla ganha outro ponto;

11. o jogo prossegue com outras duplas lendo as 
declarações e resumindo.

Tarefa opcional, caso o tempo permita:
• o jogo pode ser feito novamente com novas 
duplas e novas situações.

Fim da ati vidade
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Demonstração de 
solução de problemas

Ati vidade 5.2.............10 minutos

1. Conte ao grupo a seguinte história:

“A família Souza discute toda semana sobre quem 
pode assisti r seu programa de TV favorito na 
quinta-feira à noite. A mãe, o pai e os fi lhos têm 
diferentes pontos de vista.”;

2. diga ao grupo que o principal problema, nesse 
caso, é que os membros da família não chegam a 
um acordo sobre os programas da quinta-feira à 
noite. Anote o grande problema na cartolina;

3. depois, peça ao grupo para descrever o ponto 
de vista do pai. Após o grupo dar ideias, organize-
as em sentenças breves e escreva na cartolina 
com o tí tulo “Ponto de vista do pai”;

4. depois, pergunte ao grupo qual deve ser 
o ponto de vista da mãe. Mais uma vez, pegue 
várias ideias do grupo para chegar a um consenso. 
Escreva o argumento na cartolina com o tí tulo 
“Ponto de vista da mãe”;

5. depois, peça ao grupo para discuti r sobre o 
ponto de vista do fi lho e chegar a um consenso. 
Escreva o argumento na cartolina com o tí tulo 
“Ponto de vista do fi lho”;

6. faça uma lista de possíveis opções que a família 
pode usar para resolver o impasse. Certi fi que-
se de incluir todas as sugestões, mesmo que 
pareçam bobas. Escreva as sugestões na cartolina 
com o tí tulo “Sugestões”;

7. após alguns minutos, dê uma sugestão 
(se ainda não ti ver nenhuma), que talvez eles 
poderiam desligar a TV e jogar baralho, jogo da 
memória, fazer uma ati vidade juntos;

8. anote todas as opções do grupo na cartolina;

9. peça ao grupo para escolher uma opção que a 
família Souza poderia tentar por um tempo.

Fim da ati vidade
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Solução 
de Problemas

Ati vidade 5.3.............15 minutos

1. Diga às famílias que elas farão um momento 
de família. Mostre o cartaz “Regras do Momento 
de família” (Encontro 3 – Famílias) e reforce 
as regras. Incenti ve o grupo a iniciar  com uma 
rodada de elogios, em seguida eles começam   o 
jogo Resolução de Problemas.

2. A Solução de Problemas é  uma boa maneira 
das famílias trabalharem juntas quando um 
problema surge. Se todos na família contribuírem 
para encontrar  a solução, é muito  provável que 
dê certo.

Exemplo de possíveis problemas familiares:
• Ter tempo para diversão em família.
• Escolher que programa assisti r.

3. Auxilie o grupo a encontrar a ati vidade no 
caderno dos responsáveis. Explique às famílias 
que eles precisam fazer uma etapa por vez.  A 
ati vidade deve seguir todos os passos, um por 
vez, até completar as  4 partes, conforme modelo 
abaixo:

Passo 1: Pequenos Problemas
 Problema atual:___________________________

Auxilie cada núcleo familiar  a escrever um 
pequeno problema que sua família tem. Oriente 
para serem o mais específi co possível. Dê 
exemplos como: dividir o banheiro de manhã; 
pouca diversão em família; programa de tv).

Quando todos fi nalizarem o passo 1, segue-se 
para o  passo 2.
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Passo 2: Pontos de Vista
 
Cada membro da família que esti ver presente dá 
seu ponto de vista sobre o problema identi fi cado 
no passo 1. É importante que todos os envolvidos 
no problema parti cipem dando opiniões.

Responsável 1:____________________________
Responsável 2:____________________________
Jovem:__________________________________
 
Quando todos fi nalizarem o passo 2, segue-se 
para o passo 3.

Passo 3: Pensar em Possíveis Soluções
 
Anote todas as sugestões, mesmos as que 
parecem bobas e que talvez não funcionem.
 
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________

Quando todos fi nalizarem o passo 3, segue-se 
para o passo 4.

Passo 4: Escolha uma Solução
 
Ajudem a escolherem uma das sugestões como 
solução para tentar por uma semana e decidir se 
está dando certo.
Solução:
______________________________________
______________________________________
Data para verifi car:           /           /

Discussão

• A família parti lha as soluções discuti das e o 
que escolheram.
• Peça ao grupo para pensar em outras possíveis 
soluções que poderiam ter funcionado.

Fim da ati vidade
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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. segure o cartaz “Frases de Conclusão” e peça 
que cada pessoa complete:

“Um problema para o qual poderíamos usar a 
Solução de Problema 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
cartaz.

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

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

6. digam juntos o “Lema das Famílias”.

Frases de Conclusão

“Um problema para o qual poderíamos 
usar a Solução de

Problema é...”.
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