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Bem-vindo(a)!
Olá, multiplicador(a)! Primeiramente, gostaríamos de lhe dar as boas-vindas ao Programa Elos – Construindo 
Coletivos. Sabemos que apropriar-se de um método preventivo ao consumo de álcool e outras drogas ainda 
recente no Brasil e preparar-se para apoiar profissionais que o implementarão é um grande desafio, e ficamos 
muito felizes que você tenha se motivado a participar. Estamos certos(as) de que seu ingresso ou continui-
dade no programa irá contribuir para a qualificação permanente da estratégia e para a adaptação necessária 
às especificidades de seu território. 

O programa foca a aprendizagem de habilidades fundamentais tanto na vida escolar quanto fora dela, e, por 
meio da construção de coletivos, oferece aos(às) educandos(as) de 6 a 10 anos a oportunidade de estabelece-
rem relações mais positivas, produtivas e harmônicas com seus pares e adultos de referência nos contextos 
escolar e familiar. 

No que concerne ao contexto escolar, muitos estudos demonstram que a qualidade das interações em sala 
de aula e a consequente redução de episódios de agressão são um fator importante de proteção para as 
crianças, sendo um de seus efeitos uma expressiva contribuição para a redução dos problemas relacionados 
ao consumo drogas na adolescência e na vida adulta. Nesse sentido, a escola é um espaço privilegiado para 
a realização de ações efetivas de prevenção. Entende-se, assim, que a construção de coletivos – espaços em 
que as singularidades possam ser expressadas, respeitadas e potencializadas de modo a contribuir para o 
bem-estar do grupo – é tarefa importante, que desafia educadores e teóricos da educação, bem como mobi-
liza pais e comunidade. E é como um conjunto de estratégias de apoio ao educador e à educadora, a pais e 
responsáveis, para o fomento às interações participativas e solidárias e, ao mesmo tempo, para a mediação 
de conflitos, que o Programa Elos – Construindo Coletivos é ofertado. 

Nas turmas em que foi aplicado, observou-se um aumento significativo nos níveis de cooperação entre 
educandos e educandas e maior envolvimento e motivação das turmas nas atividades propostas pelos(as) 
educadores(as), melhorando assim a qualidade das interações no cotidiano escolar, apontando para a possi-
bilidade de redução de desgastes no processo de trabalho em educação e do adoecimento. Para as famílias 
participantes do Componente Familiar do programa, observou-se o fortalecimento de vínculos familiares, 
o desenvolvimento de habilidades interpessoais importantes e protetivas às crianças, a aproximação entre 
famílias, comunidade e escola e, ainda, o fortalecimento de ações intersetoriais entre Educação e Saúde nos 
territórios. Esperamos que você possa encontrar neste programa um instrumento útil e transformador à sua 
prática. Essas são nossas expectativas e meta. 

Gostaríamos de destacar que, embora o projeto no qual você ingressa como parte da equipe já tenha uma 
história e trajetória de adaptações e melhorias, convidamos você a participar dessa caminhada conosco. Suas 
sugestões serão sempre muito bem-vindas! 

Boa leitura e bom trabalho!

O que você encontrará neste guia: este guia organiza suas principais atribuições como multiplicador(a), em 
especial as relacionadas ao Componente Escolar, e apresenta diretrizes norteadoras para o desempenho de 
suas ações. Uma vez que sua principal tarefa neste componente será orientar e apoiar os(as) educadores(as) 
na condução do Jogo Elos, é fundamental que você se aproprie dos passos de implementação previstos a 
este(a) profissional. Por isso, o conteúdo abordado no Guia do(a) Educador(a) é apresentado na íntegra 
nas seções “Passos do(a) Educador(a)”, com o diferencial de que os espaços previstos para as respostas 
do(a) educador(a) foram aqui suprimidos ou reduzidos. Adicionalmente, você também encontrará textos 
de aprofundamento à sua atuação, exercícios de estudo e roteiros para cada uma de suas visitas à escola. 

Materiais que compõem o Kit de materiais do(a) Multiplicador(a)

• 1 Guia do(a) Multiplicador(a) 

• 1 Guia do Componente Familiar

• 1 Caderno de Instrumentos do(a) Multiplicador(a)
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Apresentação
Conceitos e informações importantes para propor ações 

preventivas ao consumo de drogas em escolas

O Brasil tem realizado esforços nas ações de prevenção ao consumo de álcool e outras drogas, principal-
mente nos casos de crianças e jovens. Há ações locais que demonstram resultados efetivos, entretanto, 
dizem respeito a populações específicas, inseridas em determinados contextos socioeconômicos e culturais. 
Assim, não oferecem dados baseados em evidências, o que limita sua possibilidade de aplicação em todo o 
território nacional.

Planejar políticas de prevenção ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas desafia os setores de saúde, 
educação, assistência social e outros que compõem o Estado a coordenarem esforços na organização de uma 
rede intersetorial para lidar com os problemas relacionados ao consumo de drogas, legais ou ilegais, pela 
população. A participação dos diversos atores (governos, sociedade civil, usuários, familiares) no encaminha-
mento de ações necessárias relativas a esse consumo desponta como aspecto decisivo para a sustentabili-
dade de ações preventivas consistentes. Onde, quando, como, quanto, com quem e por que agir compõem 
um plano de conexão comum para que medidas preventivas tenham mais efetividade.

O assunto do consumo de drogas e as suas problemáticas é objeto de intenso e variado debate, particular-
mente acerca dos mecanismos determinantes ou causais, em relação aos quais há mais de uma centena de 
modelos explicativos, mas pouco consensuais – não é diferente quando se trata de prevenção. Existe uma 
enorme dispersão entre os diversos setores envolvidos que lidam com este assunto a respeito dos modos de 
compreensão do fenômeno e de como realizar prevenção. 

É fundamental que haja diálogo entre os distintos setores que compõem o Estado e disponibilidade de ferra-
mentas operativas, fundamentadas em conceitos e ideias empiricamente testados quanto à sua efetividade, 
para o fortalecimento de ações intersetoriais efetivas na prevenção aos problemas relacionados ao consumo 
de drogas pelas novas gerações de crianças, jovens e adultos. 

A ação preventiva supõe um entendimento sobre a sequência de fatores que produzem o fenômeno que se 
necessita prevenir. Com esta sequência temporal como referência, podem-se desenhar ações em pontos que 
antecedem a eclosão do fenômeno. Assim a prevenção busca atuar nos fatores que levam à sua ocorrência.

Nem sempre, contudo, impedir a ocorrência do problema é a primeira providência possível. Em casos nos 
quais o consumo de álcool e outras de drogas por crianças e jovens já está ocorrendo, reduzir os problemas 
relacionados a esse consumo, quando não há meio de impedi-lo, é a intervenção necessária. Em casos em 
que a experimentação é iminente, postergá-la é também uma medida preventiva dos problemas relaciona-
dos ao consumo.

A experiência mostra que tentativas e métodos de impor lei e regras de maneira coercitiva para prevenir ou 
coibir o consumo de drogas por crianças e jovens não surtem o efeito desejado. Para que uma criança ou 
jovem decida pelo não uso é preciso ir além das normativas e atuar na dinâmica das comunidades onde seus 
principais valores são criados. 

É possível que familiares consumam substâncias psicoativas (lícitas ou ilícitas) regularmente na presença de 
seus filhos, ou integrantes do grupo de amigos. Se as crianças ou jovens se identificam com seus familiares ou 
grupo de amigos e com seus valores e identidades, qualquer proposta que tente impor conceitos em que as 
drogas sejam vistas como “grande mal” corre o risco de colocá-los contra seus pares e fragilizá-los. Parado-
xalmente, isso pode colocá-los em risco de desenvolver problemas relacionados ao consumo dessas mesmas 
substâncias. 

A prevenção é uma conquista a ser realizada conjuntamente, não algo imposto. Para isso, é preciso compre-
ender que o fenômeno saúde/doença envolve influências diversas. Que nossas decisões, em todos os âmbi-
tos de vida, sofrem influências diversas. Nossas decisões são um produto de influências de muitos e variados 
tipos de determinantes: de ordem pessoal, social e cultural.
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CuLTuRAiS
Aspectos que dizem respeito à maneira como a cultura e as normas sociais implícitas 

ou explícitas influenciam o comportamento de um indivíduo. Ex.: facilidade de 
acesso ao álcool, influência dos meios de comunicação (propagandas, 

modismo, maneira como o álcool é tratado na publicidade 
e em filmes), cultura local que associa beber 

à diversão.

SOCiAiS
Aspectos que dizem respeito à maneira como o ambiente social influencia o 

comportamento de um indivíduo. Ex.: valorização do consumo de álcool na família, 
pressão de um grupo de amigos para que o adolescente se embriague e a 

alta aceitação social do consumo de álcool. Fatores sociais e pessoais 
se misturam, como quando uma pessoa com dificuldade 

desenvolvida em dizer “não” encontra-se em um grupo 
de convívio social que exerce grande 

pressão.

PESSOAiS
Dizem respeito às características de cada um, desenvolvidas 

ao longo de sua história particular de vida. Ex.: dificuldade de 
tomar decisões, autoestima negativa, tendência ao isolamento, 

dificuldade de pedir ajuda e histórico familiar de abuso 
de substâncias psicoativas.

Uma ação preventiva voltada a crianças e jovens será caracterizada por intervenções em determinantes de 
toda ordem (pessoal, social e cultural) com o objetivo de modificar o contexto que pode levar ao consumo 
de álcool e outras drogas, tais como: fortalecer a capacidade do jovem de tomada consciente de decisão; 
criar relações de confiança que facilitem a ele pedir ajuda quando for necessário; ajudá-lo a compreender os 
sentidos do consumo de drogas nas diferentes famílias e contextos sociais, e as mensagens veiculadas nas 
diferentes mídias etc.

Entendemos, assim, que a resposta à pergunta: “por que as pessoas consomem drogas?” é complexa. Por-
tanto, ao considerar os múltiplos e variados tipos de fatores que influenciam as decisões das pessoas, afirma-
mos que essa resposta não é única, nem universal, e nem deve ser tratada como tal. 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) reuniu um conjunto de estratégias a respeito 
da prevenção ao consumo problemático de drogas e assumiu o compromisso permanente de responder, de 
maneira empírica, acerca de quais propostas indicam alternativas mais efetivas para esse problema. Essas 
alternativas ensinam como melhor enfrentar os problemas relacionados ao consumo de drogas para os indi-
víduos e suas comunidades. 

A instituição escolar é destacada como um espaço potente para idealizar e realizar prevenção. Para as 
ações baseadas em intervenções em escolas, é importante seguir algumas diretrizes, fundamentadas em 
evidências empíricas, a seguir apresentadas. 

O que já se sabe acerca de prevenção e consumo de drogas 

• Idade de início do consumo de drogas como orientador para o início de intervenções preventivas

É necessário, em primeiro lugar, considerar os dados de prevalência do início do consumo de drogas, pois 
essa informação varia conforme os contextos socioculturais. A idade inicial orientará quais as ações devem 
ser desencadeadas, quais são as recomendadas para o grupo etário do início do consumo, isto é, intervenções 
apropriadas para cada faixa etária. As ações de prevenção que visam populações após a faixa etária inicial do 
consumo de álcool, tabaco e outras drogas têm uma eficácia pouco relevante, especialmente aquelas volta-
das para os grupos que já estão expostos ao consumo de álcool e para grupos etários mais avançados, que 
fazem consumo de drogas e que praticam comportamentos de risco – como dirigir em estado de embriaguez. 
Intervenções realizadas antes que as pessoas comecem a consumir drogas têm potencial de desempenhar 
uma importante mudança nos padrões de comportamento. Para essa faixa etária, programas curriculares são 
também relevantes, especialmente aqueles em que as informações e as habilidades têm um sentido prático 
e imediato de aplicação.
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• Reconhecimento do contexto de implementação de ações preventi vas

As infl uências externas devem ser analisadas pela comunidade escolar na implementação de programas pre-
venti vos, especialmente as infl uências familiares e políti cas locais. Para tanto, é necessário envolver o terri-
tório escolar na sua totalidade. As habilidades, tempo e recursos exigidos na implementação dos programas 
devem ser estudados e combinados entre os atores envolvidos na iniciati va. Há um consenso fortalecido 
de que um programa de prevenção, para ser efeti vo, deve estar baseado em necessidades reais e deve ser 
relevante no contexto do grupo de crianças e adolescentes parti cipantes da intervenção e, assim tornar-se 
interessante e signifi cati vo. Os ajustes culturais são essenciais desde o planejamento e durante toda a inter-
venção para atender as especifi cidades de cada grupo. 

• Diretrizes gerais para o trabalho de prevenção

Programas de prevenção alicerçados na “transmissão” de informação como recurso para mudar comporta-
mento das pessoas têm pouco efeito comprovado. Ademais, a informação necessita ser relevante e aplicável 
às experiências coti dianas das pessoas que são alvo do programa. Se somente a informação já é um recurso 
com efeito reduzido, a informação isolada tem se mostrado uma estratégia inefi ciente. Programas interati -
vos são pelo menos duas vezes mais efeti vos do que programas não interati vos e requerem facilitadores 
habilitados no manejo de grupo. Programas interati vos devem ser implementados de modo a promover o 
intercâmbio de ideias entre os parti cipantes.

Há que se ter compromisso éti co a ser assumido pelos diversos setores da sociedade para que se evite a 
difusão de estratégias pouco efi cazes ou que venham a produzir precisamente aquilo que se procura evitar. 
Assim, programas efi cazes devem estar prontamente disponíveis, e devem ser organizados sistemas integra-
dos que ofereçam capacitação permanente para o desenvolvimento das habilidades necessárias que favore-
çam a efeti vidade da implementação. Em outras palavras, é preciso investi r na promoção de habilidades de 
vida, de hábitos saudáveis, de pensamento críti co e de afi rmação da cidadania para fazer prevenção de modo 
efi caz e éti co.

No contexto escolar, crianças e jovens têm a oportunidade de aprender um conjunto de 
habilidades que os fortaleçam para interagirem com seu mundo (material, relacional, emocional, aca-
dêmico, profi ssional etc.) de modo mais críti co e a produzir mais e melhores benefí cios para si e para 
outros, com éti ca, responsabilidade, respeito pela vida. A expectati va de que a escola possa interromper 
o consumo de drogas gera uma sobrecarga e uma insati sfação na comunidade escolar. É preciso superar 
essa expectati va e reposicionar o papel do(a) educador(a) na prevenção, como principal facilitador(a) da 
mudança, uma vez que ocupa lugar privilegiado de propagação e indução à parti cipação críti ca, promo-
vendo clima de solidariedade, de fala, escuta, dúvidas, questi onamentos e discussões. 

Programa Elos – Construindo Coletivos: componentes e objetivos

O Programa Elos confi gura-se em um conjunto de estratégias voltadas à prevenção do consumo de álcool e 
outras drogas para crianças na faixa etária dos 6 aos 10 anos. É consti tuído de dois grandes componentes: 
o Componente Familiar, com ações conduzidas por educadores(as) voltadas às turmas das séries iniciais do 
Ensino Fundamental I; e o Componente Escolar, consti tuído por encontros voltados às crianças que recebem 
o programa em suas salas de aula e a seus pais, mães e/ou responsáveis. Neste guia, você encontrará infor-
mações sobre como implementar as ações previstas para o Componente Escolar. 

Objeti vos:

• promover o desenvolvimento de ati tudes parti cipati vas e colaborati vas em sala 
de aula, de maneira a contribuir para a construção de Coleti vos Democráti cos; 

• oportunizar a aprendizagem e o aprimoramento de habilidades de vida com 
efeito de proteção ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, tais como:

autoconhecimento, autocontrole, concentração, autoconfi ança, autoesti ma, 
asserti vidade, autonomia, cooperação, empati a, tolerância, boa comunicação, 
capacidade de se relacionar, fazer amizades e lidar com senti mentos.

• fortalecer o vínculo entre educandos(as) e educadores(as);

promover o desenvolvimento de ati tudes parti cipati vas e colaborati vas em sala 
de aula, de maneira a contribuir para a construção de Coleti vos Democráti cos; 

oportunizar a aprendizagem e o aprimoramento de habilidades de vida com 

autoconhecimento, autocontrole, concentração, autoconfi ança, autoesti ma, 
asserti vidade, autonomia, cooperação, empati a, tolerância, boa comunicação, 
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• favorecer a participação e o envolvimento afetivo dos(as) educandos(as) com o universo escolar e do 
conhecimento;

• envolver a escola e a comunidade na temática da prevenção aos problemas relacionados ao consumo de 
álcool, tabaco e outras drogas.

Jogo Elos – estratégia do Componente Escolar do programa 

O Jogo Elos é uma estratégia lúdica de mediação de relações sociais, que promove interações harmônicas 
e cooperativas entre os(as) educandos(as) e junto ao(à) educador(a), e torna divertida a realização de ativi-
dades de cunho pedagógico. Ao mesmo tempo, promove a capacidade de trabalhar coletivamente e ofe-
rece condições integradas ao desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e sociais do desenvolvimento 
infantil. Dentre seus impactos, destaca-se o fortalecimento da escola como um ambiente estimulante e de 
respeito a todos e todas.

Sua estrutura abrange os seguintes eixos: Educação, Saúde e Cidadania. Como forma de prevenir, de modo 
indireto, o consumo de drogas, a médio e a longo prazos, é proposto um conjunto de ações com fins de 
desenvolvimento das Formações Psicopedagógica, Humana e Sociopolítica dos que dele participam.

Por Formação Psicopedagógica, referimo-nos à garantia de condições favoráveis ao desen-
volvimento das competências fundamentais à compreensão, análise, resolução de problemas e criativi-
dade produtiva e transformadora da criança.

Por Formação Humana, destaca-se o desenvolvimento das competências que favorecem o respeito, a 
autoestima, a assertividade, a autonomia e a capacidade de se relacionar, considerando os efeitos das 
ações individuais sobre o(s) outro(s). Para tanto, é necessário respeitar e cultivar os processos psicoafeti-
vos de cada criança, de modo que possa crescer e desenvolver-se harmoniosamente.

Por Formação Sociopolítica estão sendo referidas habilidades que contribuem para a convivência e o 
exercício de uma cidadania crítica, ativa e responsável, bases das quais depende uma sociedade compro-
metida com a transformação social que visa o bem comum.

Compreendemos como parte dessas formações o desenvolvimento de algumas habilidades de vida. Ao 
longo deste guia, indicamos as habilidades fomentadas em cada passo da implementação e apresentamos 
um glossário com a definição que utilizamos para cada uma delas. De modo geral, configuram-se em um 
conjunto de habilidades que auxiliam os indivíduos a lidar com os desafios cotidianos em cada fase da vida, 
englobando as capacidades de perceber-se; de apreciar e respeitar o outro; criar relações positivas com famí-
lia e amigos; analisar e resolver problemas; de ouvir e se comunicar de modo eficaz; de confiar nos outros; e 
de assumir responsabilidades. 

A quem se destina? 

O jogo é destinado às crianças de turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I.

Onde jogar? 

Inicialmente é recomendado jogar em sala de aula. à medida que a turma se apropria do jogo, é estimulado 
que se diversifiquem os contextos. Por exemplo, jogando na biblioteca ou no laboratório de ciências.

Como jogar, de forma geral? 

O Jogo Elos é conduzido concomitantemente a qualquer atividade escolar que não necessite da intervenção 
direta do(a) educador(a), auxiliando a promoção de engajamento das crianças e qualificando o desempe-
nho nas tarefas. Assim, ao ser implementado na rotina, não requer nenhum momento exclusivo para sua 
aplicação. 
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1. Parti cipam todas as crianças da turma, divididas em equipes heterogêneas formadas pelo(a) educador(a);

2. durante uma ati vidade regular de sala de aula, começam a vigorar quatro princípios de interação social, 
denominados de Acordos do Jogo Elos:

ACORDOS DO JOGO ELOS

1 2 3 4
SEGUIR O
NÍVEL DE VOZ
COMBINADO

SEGUIR O
COMBINADO
DOS LUGARES

SEGUIR AS 
INSTRUÇÕES 
DA ATIVIDADE

SER GENTIL

3. conjuntamente, educador(a) e educandos(as) defi nem quais ati tudes serão consideradas como cumpri-
mento ou não desses acordos. Para auxiliar o coleti vo a tomar decisões em relação aos níveis de voz e aos 
combinados de lugares, há especifi cações das variações possíveis: 

NÍVEIS DE VOZ

COMBINADOS DE LUGARES

Levantar e andar conforme o combinado

PARE

SIGA

ATENÇÃO
Permanecer sentado(a)

Levantar e andar livremente

Não falar Só quem está na sua 
equipe consegue ouvir você

EM GRUPO

APRESENTAÇÃO

Seus colegas conseguem 
ouvi-lo(a) sem você gritar

APRESENTAÇÃO VOZ DE RUASILÊNCIO
0 2 3 41

COCHICHO
Falar bem baixinho. 
Só a pessoa do seu lado 
consegue ouvir você

0 1 3

4. o objeti vo é que todas as equipes realizem a ati vidade atentas ao cumprimento dos princípios e que que-
brem o mínimo de acordos possível. Para ter êxito no jogo, a equipe pode quebrar no máximo 4 vezes 
os acordos durante o tempo combinado;
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5. durante o jogo, o(a) educador(a) tem a função de mediar as intera-
ções, acompanhando o compromisso com os acordos e o desenvolvi-
mento das crianças em suas equipes:

• quando há descumprimento dos acordos realizados, o(a) educador(a) 
entrega ao(à) educando(a) um cartão de Devoluti va Oops!, comunica 
à equipe qual foi o princípio descumprido e registra a quebra no Pai-
nel de Registro Elos, na seção “Jogo do Dia”, afi xado na parede da sala;

• quando há compromisso das equipes em relação aos acordos, o(a) 
educador(a) entrega à equipe ou a educandos(as) especifi camente 
um cartão de Devoluti va Elos (sinalização de valorização de seu 
compromisso);

6. a duração da parti da pode variar entre 10 e 30 minutos, sendo defi -
nida e anunciada pelo(a) educador(a) antes de cada jogo;

7. ao fi nal do tempo estabelecido para o jogo, educador(a) e educan-
dos(as) realizam um momento de reconhecimento das equipes que 
ganharam o jogo naquele dia, as chamadas “Equipes SuperElos”.

Quais as etapas para implementação do Jogo Elos nas turmas?

O Jogo Elos é implementado ao longo de todo o ano leti vo e está previsto para ocorrer em três etapas:

Fa
m

ili
ar

iz
aç

ão

Nesta etapa, você irá pre-
parar a sua sala para jogar o 
Elos.

Co
ns

ol
id

aç
ão

Esta etapa é o período de 
apropriação das estratégias 
do programa.

Cr
ia

çã
o

Aqui, você estará em condições 
de criar situações mais desafi a-
doras para seus(suas) educan-
dos(as), tornando o jogo cada 
vez mais insti gante e potente.

• Condição facilitadora: 
visita quinzenal do(a) mul-
ti plicador(a), como apoio 
na implementação.

• Resultado esperado: 
turma pronta para jogar.

• Condição facilitadora: 
conduzir o jogo ao 
menos 3 vezes por 
semana.

• Resultado esperado: o 
Jogo Elos terá se tor-
nado recurso efi ciente 
e roti neiro na condução 
de trabalhos de grupos.

• Condição facilitadora: variar 
o ambiente, as ati vidades e 
os combinados das regras 
do jogo.

• Resultado esperado: a turma 
terá aprendido a relacionar-
se de maneira cooperati va e 
harmônica dentro e fora do 
Jogo Elos.

ACORDO 1 ACORDO 2 ACORDO 3 ACORDO 4

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

JOGO DO DIA

JOGOS DA SEMANA

PAINEL DE REGISTRO ELOS

Encontros de Famílias – Componente Familiar do programa

Objeti vos

• Fortalecimento do vínculo escola, comunidade e profi ssionais de saúde; 

• Reconhecimento entre pais, fi lhos e comunidade e ampliação do potencial das habilidades de vida pro-
movidas pelo programa; 

• Fortalecimento da rede de proteção social; 

• Reconhecimento dos papéis, interlocução saúde e educação, considerando uma proposta parti cipati va e 
melhoria da qualidade das relações escola e comunidade e profi ssionais de saúde;

Público-alvo: crianças de 06 a 10 anos que estão vivenciando o Jogo Elos em suas salas de aula e adultos que 
fazem parte da sua comunidade de pertencimento. 

Mas o que é comunidade de pertencimento? 

Comunidade de pertencimento diz respeito aos vínculos sociais que são ofertados à criança durante seu pro-
cesso de desenvolvimento. Neste caso, confi gura-se nos pais, demais familiares (avós, ti os, irmãos e primos 
adultos, etc), vizinhos, amigos da família, ou seja, todos os atores próximos que estão vinculados entre si e 
fazem parte de uma mesma localidade, em geral, onde a criança vive. Dito de outro modo, são as pessoas que 
convivem com a criança e contribuem para o seu processo de desenvolvimento. 
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Cidadania

Habilidades de vida fomentadas: as habilidades de vida são um conjunto de aptidões que englobam a capa-
cidade de apreciar e respeitar as pessoas e criar relações positivas com a família e amigos, de ouvir e se 
comunicar de modo eficaz, de confiar nos outros e assumir responsabilidades. Dentre as variadas habilidades 
com efeitos nessas direções, destacam-se: expressão de sentimentos, empatia, assertividade, resolução de 
problemas, tomada de decisão, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autocontrole, autonomia e 
tolerância. Configuram-se em um conjunto de interações diretamente relacionadas com a aquisição de novos 
conhecimentos, formação de valores e de atitudes, além de intervir no desenvolvimento das habilidades 
psicossociais. A proposta aqui apresentada para os Encontros de Famílias trabalha especialmente com três 
delas:

A
ut

oc
on

he
ci

m
en

to

Capacidade de reconheci-
mento que cada indivíduo 
tem de si mesmo, de suas 
habilidades, potenciais e 
seus limites. Potencializa o 
respeito a si mesmo, 7 con-
tribui com o processo de 
escolhas pessoais, de auto-
controle e melhora o rela-
cionamento interpessoal. M

an
ej

o 
de

 s
en

ti
m

en
to

s

Habilidade de reconhecer 
as próprias emoções e as 
dos outros, consciência 
acerca da influência das 
emoções no comporta-
mento e, habilidade para 
manejar os sentimentos. B

oa
 c

om
un

ic
aç

ão

Capacidade de expressar 
assertivamente as opiniões, 
os sentimentos, as neces-
sidades e os desejos, seja 
através das habilidades de 
comunicação verbal ou não 
verbal. Ajuda no processo 
de resistir à pressão dos 
pares e de realizar ativida-
des potencialmente prejudi-
ciais à saúde.

Estrutura dos Encontros de Famílias

• O tamanho do grupo pode variar entre 10 e 15 famílias, um total de 20 a 30 indivíduos. Cada criança 
poderá participar com até dois adultos – Dois pais/responsáveis.

• Os Encontros de Famílias são divididos em três dias, com período de 2h por encontro, devendo acontecer, 
preferencialmente, em meses distintos. 

• Formato de cada encontro está organizado para acontecer durante duas horas, dividido em duas etapas. 
Na 1ª etapa, pais e responsáveis reúnem-se no Grupo Gente Grande e, separadamente, as crianças de 06 
a 10 anos participam do Grupo Pequeninos. Ao final dessa primeira etapa, os dois grupos se reúnem e 
participam juntos do Grupo Todos Juntos, como ilustrado na tabela abaixo. É sugerido que o lanche seja 
oferecido no intervalo entre as duas etapas.

Horário Sala 1 Sala 2

1ª etapa Grupo Gente Grande (pais e responsáveis) Grupo Pequeninos (crianças de 06 a 10 anos)

Intervalo Lanche conjunto

2ª etapa Grupo Todos Juntos

As atribuições, descrições das dinâmicas, os roteiros orientadores e demais considerações encontram-se no 
Guia do Componente Familiar do Programa Elos. 

introdução a alguns fundamentos do Programa Elos

Educação, Saúde e Cidadania: contribuições do Programa Elos

Inspirados nos eixos estruturantes do ‘Jogo Elos’ – Educação, Saúde e Cidadania –, entendemos que este pro-
grama traz aos(às) educandos(as) que dele participam contribuições importantes às suas formações humana, 
sociopolítica e psicopedagógica. Ainda que entre os principais horizontes buscados pelo método proposto 
esteja a prevenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas, não entendemos esse fenômeno como algo 
desvinculado do desenvolvimento e formação global do indivíduo. Nem menos de ideais de “mundo” e 
“sociedade”. 
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Sentimo-nos, assim, desafiados a buscar uma pedagogia que contemple a formação do sujeito em todas as 
suas dimensões, desenvolvendo competências cognitivas, afetivas e sociais, bem como valores transforma-
dores. Nossa aposta, pautada em anos de pesquisas e experiências em prevenção, é que ao oferecer con-
dições promissoras a essas direções muito provavelmente age como proteção aos indivíduos de desfechos 
negativos em saúde mental na adolescência e idade adulta.

Assim, é possível sistematizar as áreas de atuação do Programa Elos relacionando-as com os grandes temas 
transversais que abarca. São propostos os seguintes eixos estruturantes:

EIXOS ESTRUTURANTES DO PROGRAMA ELOS

Saúde CidadaniaEducação

TRANSVERSALIDADE DOS PRINCÍPIOS DO PROGRAMA, COM BASE EM SUAS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

• Desenvolvimento cognitivo

• Solidariedade (Ética da Cooperação)

• Empatia e respeito à diversidade

• Autonomia

• Assertividade

Coletivos na constituição do sujeito e sociedade

O Programa Elos apresenta já em sua nominação a expressão “construindo coletivos”, que explicita um dos 
paradigmas que fundamentam sua proposta de atuação: o alicerce no princípio da formação de grupo. Para 
compreendermos esse princípio, é necessário considerar o indivíduo que compõe o coletivo a partir de 
sua natureza psíquica humana, bem como considerar o conjunto de relações sociais que são transmitidas à 
interioridade de cada indivíduo e transformadas em função de suas particularidades (Vygotsky, 1995). Essa 
constituição do sujeito humano é configurada como um conjunto de aprendizagens construídas a partir do 
significado social de determinadas atitudes e a partir de como cada indivíduo recebe esses saberes social-
mente constituídos – o que deflagra a condição de ser social do indivíduo humano.

Com relação à perspectiva teórica que subsidia o programa em relação ao entendimento e investimento 
em “coletivos”, é relevante pontuar que a bibliografia referente à formação de grupos é bastante ampla e 
diversificada. Assim, pretende-se indicar aqui nuances do que está sendo considerado no programa Jogo Elos 
como formação de grupo ou construção de coletivos. Partimos da configuração social do contexto vivido e 
de como cada indivíduo compõe esse social em seu entrecruzamento. É este entrelaçar que consideramos 
a construção do coletivo, aqui entendido como a relação entre diferentes sujeitos humanos pertencentes a 
um determinado contexto social, em que os integrantes reúnem-se a partir de um mesmo objetivo comum, 
tendo em vista o interesse de todos. 

Na vida em sociedade, é preciso interatuar com os demais atores nas relações familiares e profissionais, por 
exemplo. Família e escola são instâncias socializadoras da criança e é nesses ambientes que estas necessi-
tam aprender a se expressar, consultar, questionar, agir, planificar, estabelecer compromissos e compartilhar 
tarefas e regras, que visam garantir a convivência coletiva de forma autônoma e cooperativa. Para tanto, é 
necessário que este indivíduo em formação esteja interagindo no cerne do grupo e assim desenvolva todas 
as suas potencialidades enquanto ser social parte de uma cultura. 

É a partir dessa concepção que o programa Jogo Elos – Construindo Coletivos está embasado. E é a começar 
pelos acordos e princípios norteadores da vivência do jogo que se vislumbra em sala de aula a construção de 
habilidades referentes à formação do grupo, como uma microesfera do social mais amplo, capaz de construir 
na criança aprendizagens significativas referentes ao convívio pacífico/harmonioso, cooperação e autonomia. 
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Já é consenso na comunidade escolar brasileira que o trabalho pedagógico alicerçado no grupo traz mais 
benefícios aos(às) educandos(as), à medida que estes(as) se desenvolvem ainda mais significativamente 
quando parte de um ambiente de construção coletiva do conhecimento em que “uns ajudam os outros”. 
Evidente que esta interação mostra benefícios localmente, como na atenuação dos conflitos que podem ser 
mediados e até solucionados pelos(as) mesmos(as) educandos(as). Para além dessa esfera, ainda, pode tam-
bém beneficiar o contexto macrossocial: o conhecimento construído enquanto coletivo produz um saber que 
extrapola o contexto escolar e promove mudanças efetivas no que diz respeito à cidadania desses sujeitos 
enquanto agentes de transformação da sociedade.

Jogos cooperativos e processos de aprendizagem

Por fim, uma última importante fundamentação em que se alicerça o Programa Elos – Construindo Coletivos 
consiste na proposição acerca da grande relevância da utilização de jogos cooperativos em processos de 
aprendizagem. É desse entendimento que parte a proposta de que o programa que é apresentado nesse 
guia, com fins ao desenvolvimento de interações de proteção em lugar a interações de risco, seja oferecido 
às crianças de 6 a 10 anos em formato de uma brincadeira coletiva, da qual participam todas as crianças da 
classe, organizadas em grupos. 

De acordo com a pesquisadora Constance Kamii, os jogos têm vantagens sobre outras formas de ensinar, 
sendo a primeira delas a motivação das crianças. Diferentemente de quando preenchem uma folha de exer-
cícios, que atende às necessidades do(a) educador(a) de identificar os aprendizados de seus(suas) alunos(as), 
ao jogarem um jogo as crianças agem orientadas por sua própria satisfação. A segunda vantagem é o favo-
recimento de relações entre as variadas operações utilizadas nas brincadeiras, possibilitando que as crianças 
“pensem mais”. Ao ser fragmentado em diferentes atividades, o caminho para o surgimento dessas relações 
é menos lógico e natural. 

A utilização de jogos cooperativos nos processos de ensino e aprendizagem para a faixa etária atendida pelo 
programa é também pautada nas proposições de Piaget (1969), uma vez que esse momento do desenvol-
vimento infantil coincide com o, sistematizado pelo autor, período de Operações Concretas. A partir desta 
etapa, na qual o pensamento da criança evolui para situações cada vez mais concretas e sua linguagem se 
torna mais ampla, passando de egocêntrica para socializada, ela começa a utilizar operações lógicas que con-
figuram um sistema de relações capaz de coordenar pontos de vista entre si. Tornando-se capaz de pensar de 
maneira socializada, a criança passa a brincar com o outro, não mais ao lado do outro. 

Enquanto em estágios anteriores do desenvolvimento infantil, as brincadeiras envolvem atividades de prazer 
funcional (Jogos de Exercícios - e de representação de um objeto ausente ou de simulação Funcional), nos 
Jogos Simbólicos, pensar por meio de operações concretas possibilita que a criança participe ativamente de 
Jogos de Regras: atividades em que a criança consegue brincar com as outras obedecendo regras comuns. 
Esse tipo de interação social infantil é configurado por combinados criados pelo inventor do jogo ou por seus 
componentes e que os(as) jogadores(as) aceitam livremente. As regras, nesse contexto, cumprem a função 
de organizar o grupo e igualar os direitos de cada um. Assim, a regularidade do jogo deve ser levada em consi-
deração por todos(as) os(as) participantes, sendo a transgressão das regras percebida por eles(as) como uma 
falta grave que perturba o sentido do jogo. 

Assim, à medida que os ambientes e contextos em que a criança cresce oferecem as condições para seu 
desenvolvimento, seu curso caminha rumo à diminuição do egocentrismo. A criança adquire a capacidade 
de realmente cooperar, isto é, operar em conjunto; consegue coordenar suas atividades com a das outras 
crianças e conversar, admitindo e entendendo o ponto de vista dos outros. A proposição de uma brincadeira 
como o Jogo Elos, que torne lúdico e envolvente o compromisso com regras de convivência em coletivos, 
com efeitos em prol do grupo, portanto, age em duas direções: (a) como um arranjo de condições para o 
desenvolvimento e a prática de operações concretas pelas crianças; e (b) como uma forma de favorecer que 
essas habilidades sejam utilizadas levando em consideração o bem comum do grupo do qual fazem parte em 
suas turmas.
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PaPel do(a) multiPlicador(a)

Quem é quem?

Multiplicador(a) da Educação: profissional da rede pública de ensino, em atuação como coordenador(a) peda-
gógico(a) da escola, educador(a) das séries iniciais do Ensino Fundamental I ou em outro cargo na unidade 
escolar participante ou, ainda, profissional técnico(a) da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação com 
disponibilidade de horas para o exercício da função. 

Multiplicador(a) da Saúde: profissional da rede pública de Saúde, preferencialmente da Atenção Básica do 
equipamento de saúde do território da escola acompanhada. 

Atribuições gerais

No Componente Escolar:

Multiplicador(a) da Educação:

• apoiar o processo de implementação do Jogo Elos em suas diversas etapas, identificando as dificuldades e 
potencialidades de cada educador(a) e, a partir deste mapeamento, criar coletivamente estratégias para 
lidar com os desafios e impasses da implementação;

• estabelecer e manter a articulação permanente com a Direção e Coordenação Pedagógica da escola, 
fomentando o engajamento de todos os envolvidos no processo; 

• realizar o monitoramento da implementação: produção e organização de dados observados a partir da 
prática do programa nas salas de aula, bem como monitorar, junto aos(às) educadores(as) informações 
sobre os(as) educandos(as) e turmas acompanhados;

• para além de cada sala de aula é importante fomentar a discussão e criação conjunta entre o grupo 
de educadores(as) da escola que implementam o programa, além de manter articulação com Direção e 
Coordenação Pedagógica da escola e equipe de saúde do território. 

Multiplicador(a) da Saúde:

• mesmas funções do(a) Multiplicador(a) da Educação, porém em três visitas ao longo da implementação 
do componente: 1ª, 6ª e 9ª.

No Componente Familiar:

Multiplicadores(as) da Educação e da Saúde:

• implementar os três Encontros de Famílias, com análise crítica às dificuldades e potenciais do processo 
de trabalho com cada grupo de famílias e criação coletiva de estratégias para lidar com os desafios e 
impasses da implementação;

• estabelecer e manter a articulação permanente com a Direção e Coordenação Pedagógica da escola e do 
equipamento de saúde de referência do território, fomentando o engajamento de todos os envolvidos 
no processo; 

• realizar o monitoramento da implementação: produção e organização de dados observados a partir da 
prática dos Encontros de Famílias; 

• fomentar a discussão e criação conjunta entre o grupo de multiplicadores(as) do município que imple-
mentam o programa, além de manter articulação com Direção e Coordenação Pedagógica da escola e 
equipe de saúde do território. 

Aprofundamento: Sobre o exercício da função de coordenador(a) de grupos

É sabido que o homem é um ser construído social e historicamente por meio das relações sociais estabele-
cidas. Porém, apesar de estarmos constantemente inseridos em diferentes grupos, o trabalho com grupos 
requer especial atenção principalmente porque a tarefa de coordenar um grupo não é simples. Para Sartre 
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(1978), antes do grupo há um agrupamento, há “relações de serialidade, aglomerado de pessoas anônimas 
que não interatuam entre si e não têm objetivos comuns, mas objetivos em comum. A passagem da série ao 
grupo implica a consciência dos interesses comuns e o reconhecimento da interdependência”. Grupo é um 
todo dinâmico, em movimento, por fazer-se com relações dialéticas de interioridade entre partes”. A pro-
posta de que o(a) multiplicador(a) trabalhe com grupos de educadores(as) e de famílias surge da importância 
que se vê na proposição de espaços nos quais seja possível criar relações mais próximas entre profissionais e 
comunidade, e não para que se “trabalhe com mais pessoas em menos tempo”.

Desta forma, o trabalho em grupo pode caminhar em consonância com o trabalho cooperativo, pois con-
templa, para além da aprendizagem de conteúdos e competências técnicas, metas e objetivos de âmbito 
interpessoal e social. O trabalho cooperativo, sem substituir o trabalho individual e podendo claramente arti-
cular-se com ele, parece reforçar, assim, uma motivação forte para a aprendizagem e um desenvolvimento 
de um processo de comunicação efetivo e afetivo. Por essa complexidade, e pelo potencial do trabalho em 
grupo, este manual propõe algumas sugestões no que tange às características do(a) coordenador(a), cuida-
dos para o trabalho em grupo e manejos que contribuam com os diferentes momentos de um mesmo grupo, 
pois é função do(a) coordenador(a) do grupo garantir que o trabalho se desenvolva e que os participantes 
sintam-se confortáveis e à vontade para contribuir com o processo.

Sobre o(a) coordenador(a), que neste caso será papel do(a) multiplicador(a), David Zimerman dá um destaque 
especial ao declarar que “o modelo das lideranças é o maior responsável pelos valores e características de um 
grupo, seja ele de que tipo for” (Zimerman et al. , 1997, p. 47). É nesse sentido que o autor propõe uma lista 
de atributos que considera desejáveis ao(à) coordenador(a) de grupos. Elaboramos algumas orientações, com 
base nos apontamentos de Zimerman, que devem nortear sua atuação como multiplicador(a), tornando-o 
atento às possíveis formas de cuidar de um grupo e de colocar cada integrante em um movimento único ao 
do grupo:

• seja coerente, incongruências sistemáticas podem abalar a confiança do grupo em você; 

• seja ético, além de manter o sigilo, isto inclui jamais impor seus valores e expectativas ao grupo;

• respeite as características dos participantes, não rotule nem alimente preconceitos;

• seja paciente, isto não significa passividade ou resignação, mas uma “atitude ativa”, dando aos participan-
tes o tempo necessário para adquirirem confiança e respeitando seus ritmos;

• seja capaz de acolher e conter as necessidades e angústias dos membros do grupo;

• tenha autocontrole, contenha suas angústias;

• perceba se os participantes são capazes de pensar as ideias, os sentimentos e as posições que são verba-
lizadas. Fique atento(a) à sua comunicação não verbal, utilize-a para reafirmar uma postura acolhedora e 
segura diante do grupo;

• seja empático. Esta empatia se refere à capacidade de se colocar no lugar de cada um do grupo e entrar 
no clima grupal; 

• Cultive sua capacidade de síntese e integração. Procure “extrair um denominador comum dentre as inú-
meras comunicações provindas das pessoas do grupo” (Zimerman, 1997, p. 46). A habilidade de sintetizar 
vai além de simplesmente resumir ou ligar de outro modo os mesmos elementos, ela possibilita uma 
integração de opostos e contribui para a harmonia do grupo. 

A lista acima pode assustar, em um primeiro momento, mas a proposta de inseri-la nesse material é contri-
buir com possíveis dificuldades que venham a emergir no processo junto aos grupos. Cabe ao(à) coordena-
dor(a) a preocupação com o espaço e o tempo de trabalho; a garantia de oportunidade de fala e dúvida; o 
estabelecimento de um clima de confiança e respeito; além dos encaminhamentos necessários para garantir 
o trabalho do grupo.

Monitoramento: análise de processos e resultados

Para viabilizar análises de processos e resultados obtidos pelo Programa Elos ao longo de sua condução 
e após finalização do trabalho, temos alguns instrumentos que auxiliam educador(a) e multiplicador(a) na 
implementação do programa. Neste guia, apresentamos apenas os referentes ao Componente Escolar. Seus 
preenchimentos servem como guia à implementação e para a autoavaliação da condução do jogo por parte 
do(a) educador(a). As informações neles registradas podem ser organizadas ao final e/ou ao longo da imple-
mentação, gerando dados sobre sua fidelidade e impactos. São apresentados a seguir:
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1) Mapeamento das interações do(a) educando(a)

Finalidade: localizar as interações mais e menos frequentes de cada um de seus alunos. Possibilita identificar 
mudanças ocorridas nas interações de cada educando(a) e da classe como um todo. 

Quando aplicar: no início e no final da implementação.

Quem preenche: os(as) educadores(as) sorteados(as) para participarem da pesquisa.

2) Registro de Planejamento de Jogo ou Observação Elos

Finalidade: registrar o planejamento das características de cada jogo ou Observação Elos (situações em que 
as interações das crianças são observadas em situação semelhante aos jogos, porém sem mediação do(a) 
educador(a), possibilitando a visualização do comprometimento da turma com os acordos de convívio cole-
tivo e com as tarefas escolares).

Quando utilizar: o uso do instrumento difere entre educador(a) e multiplicador(a). Educador(a) preenche 
antes de todos os jogos e observações que conduzir. O(a) multiplicador(a), por sua vez, preenche previamente 
a todas as observações (de jogos ou Observações Elos) que fizer nas salas de aula, solicitando as informações 
ao(à) educador(a).

Quem preenche: educador(a) e multiplicador(a). 

3) Registro de Pontuação de Jogo ou Observação Elos

Finalidade: registrar quebra de acordos de cada Observação Elos ou jogo realizado e embasar análise do 
desenvolvimento da turma em relação ao jogo.

Quando utilizar: o uso do instrumento difere entre educador(a) e multiplicador(a). Educador(a) preenche os 
registros propostos em alguns dos passos e é incentivado a preencher, no mínimo, em mais cinco ocasiões. 
O(a) multiplicador(a), por sua vez, preenche em todas as observações (de jogos ou Observações Elos) que 
fizer nas salas de aula, com exceção da segunda. 

Quem preenche: educador(a) e multiplicador(a). 

Importante! O uso sistemático dessa ferramenta possibilitará a análise de vários aspectos do jogo, 
incluindo:

• clareza e adequação dos Acordos: cada turma aprende de maneira distinta os acordos do jogo e a relevân-
cia desses acordos em diferentes contextos. A frequência de quebras de acordos ajuda o(a) educador(a) 
a avaliar a clareza com que eles foram ensinados e a adequação deles à atividade proposta e à turma;

• adequação das atividades propostas: outro fator que interfere no desempenho da turma é a coesão das 
atividades propostas em relação às características dos(as) educandos(as), ou seja, se ela contempla a 
diversidade da turma, é significativa e envolvente, está de acordo com a capacidade de cada aluno, etc.;

• pertinência das equipes: a distribuição dos(as) educandos(as) em equipes é crucial em relação ao modo 
de as crianças interagirem e se engajarem nos combinados. Para observar a adequação das equipes, 
alguns aspectos relevantes são: se elas estão equilibradas entre si, se estão conseguindo se apoiar mutu-
amente na realização das atividades, se a diversidade da equipe tem colaborado para um movimento dos 
papéis de cada aluno na equipe. As quebras de regras são um indicativo dessa adequação;

• avanço no entendimento dos acordos: à medida que os(as) educandos(as) se familiarizam com o jogo, 
espera-se que seu entendimento e engajamento no atendimento aos acordos aumente. É importante 
observar se a turma está conseguindo compreender melhor os acordos (o que pode ser percebido, den-
tre outras coisas, pela redução gradual do número de acordos quebradas), e se ela está conseguindo 
incorporá-las em situações cada vez mais complexas (por exemplo, compreendendo que diferentes situ-
ações pedem diferentes combinados relativos aos acordos).

• se está havendo uma incorporação dos acordos fora do espaço do jogo: os resultados das Observações Elos 
aplicadas sistematicamente são dados muito úteis para verificar, por exemplo, se as crianças estão apenas 
seguindo os acordos para ganhar o jogo ou se estão se tornando modos naturais de interagir entre si.
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4) Questionário de Avaliação Continuada do Programa

Finalidades: mapear se os(as) educadores(as) estão recebendo o suporte necessário; identificar alguns efeitos 
de curto prazo; e verificar se o(a) educador(a) está seguro(a), confiante e satisfeito(a) com a implementação.

Quando aplicar: ao final de cada reunião coletiva de educadores(as).

Quem preenche: educadores(as).

5) Questionário de Fidelidade das Observações Elos

Finalidade: oferecer indicadores a respeito de como implementar com fidelidade as Observações Elos. Serve 
como guia às reuniões coletivas de acompanhamento de educadores(as) relativas às observações.

Quando aplicar: ao final de cada visita em sala de aula, quando são conduzidas Observações Elos.

Quem preenche: multiplicador(a).

6) Questionário de Fidelidade na Familiarização

Finalidade: oferecer indicadores a respeito de como implementar com fidelidade a etapa Familiarização. 
Serve como guia às reuniões coletivas de acompanhamento de educadores(as).

Quando aplicar: no encerramento da Familiarização.

Quem preenche: multiplicador(a).

7) Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação

Finalidade: oferecer indicadores a respeito de como implementar com fidelidade as etapas Consolidação e 
Criação. Serve como guia às reuniões coletivas de acompanhamento de educadores(as).

Quando aplicar: ao final de cada visita às salas de aula, durante as etapas de Consolidação e Criação.

Quem preenche: multiplicador(a).

Importante! Os Questionários de Fidelidade são todos acompanhados de uma seção de Descrição dos 
Indicadores de Fidelidade listados em cada questionário. É fundamental que você se familiarize e se apro-
prie dessas descrições, uma vez que apresentam os critérios de avaliação da adequação ou não do exer-
cício de condução de Jogos e Observações Elos. Como você será o profissional de referência do Programa 
Elos em seu território, os profissionais responsáveis pela implementação do programa irão necessitar de 
seu apoio seguro em relação ao exercício de seus papéis. 

Rotinas de trabalho do Componente Escolar

Visitas de monitoramento do(a) formador(a) federal

O que é: reuniões mensais com o(a) formador(a) federal para apoio ao exercício de seu papel nos componen-
tes Escolar e Familiar. 

Quando realizar: 6 visitas mensais ao longo do ano, com duração de 4h cada.

Quem participa: todos os multiplicadores e multiplicadoras.

Acompanhamento da implementação em sala de aula

O que é: o(a) multiplicador(a) entra na sala, preferencialmente durante uma partida do Jogo ou uma Obser-
vação Elos. Este acompanhamento próximo oferece mais recursos para ajustar a metodologia às especifici-
dades das turmas acompanhadas. Essas visitas têm em média, de 30 a 40 minutos de duração por turma.

Quem realiza: 

• Multiplicador(a) da Educação, ao longo de toda a implementação.

• multiplicador(a) da Saúde, em três observações ao longo do ano em cada turma acompanhada (1º; ao 
final do 1º semestre; e último).
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Quando realizar: 

• quinzenalmente durante a Familiarização.

• mensalmente a partir da Consolidação.

Como realizar: as observações ao longo do ano irão variar, tendo cada uma funções distintas. Na maioria 
delas, no entanto, seu papel incluirá o preenchimento dos seguintes instrumentos:

• Registro de Planejamento de Jogo ou Observação Elos;

• Registro de Pontuação;

• Questionário de Fidelidade de Observações Elos ou Questionário de Fidelidade na Familiarização ou, ainda; 

• Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação.

Questionário de Acompanhamento de Jogos Elos ou de Observações Elos

Encontro de educadores(as)

O que é: reunião da qual participam todos(as) os(as) educadores(as) da escola que estiverem implementando 
o programa Jogo Elos. Cada encontro terá uma temática específica, referente ao(s) próximo(s) passo(s) da 
implementação e durará em torno de 1h30.

Quem realiza: 

• multiplicador da Educação, ao longo de toda a implementação;

• multiplicador da Saúde, em três encontros ao longo do ano (1ª, 6ª e 9ª visitas).

Quando realizar: 

• quinzenalmente durante a Familiarização;

• mensalmente a partir da Consolidação.

Como realizar: a condução dos Encontros de educadores(as) irá variar a cada visita às escolas, a depender dos 
passos da implementação a serem tratados. Embora os temas variem, vale destacar elementos comuns que 
coincidirão na maioria deles:

• análise dos jogos e/ou observações realizada(s) nas salas, pautada(s) em itens da Seção A do Questionário 
do(a) Educador(a) preenchidos por você durante as visitas em sala.

As informações preenchidas nessa seção permitem mais clareza sobre:

 � os passos já realizados;

 � os passos ainda necessários de serem realizados;

 � as suas fortalezas na condução do jogo; 

 � de pontos críticos da implementação, que precisam ser aprimorados.

É importante destacar que não é necessário discutir todos os itens do instrumento em todas as reuniões. 
Isso torna o encontro maçante e reduz o tempo de discussão de aspectos importantes de análise e 
planejamento.

• Discussão em grupo: 

cada encontro terá um ou mais temas específicos referentes aos próximos passos da implementação ou a 
um elemento central do programa, que necessite de aprofundamento. Nessa etapa, será necessário que 
você conduza uma breve explicação do tema a ser discutido e fomente que o grupo discuta a partir de sua 
experiência prática com o jogo. Poderá ser útil mencionar cenas observadas nas visitas em sala de aula, 
desde que isso não exponha individualmente nenhum(a) educador(a).

• Preenchimento do Questionário de Avaliação Continuada do Programa

Reunião com gestão escolar e do equipamento de saúde de referência do território

O que é: reuniões periódicas com equipe da gestão escolar e do equipamento de saúde de referência de 
saúde do território, com a finalidade de pautar os(as) gestores(as) em relação ao processo de implementação 
do programa, seus impactos e desafios de implementação. São reuniões fundamentais à sustentabilidade do 
programa, à medida que o fortalecem como estratégias da escola e do equipamento de saúde, não apenas de 
profissionais implementadores(as). Apoios logísticos são pautas importantes de serem abordadas. 
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Quando realizar: 3 reuniões longo do ano.

Quem participa: todos os multiplicadores e multiplicadoras.

Preenchimento da Plataforma FormSus

O que é: plataforma online de monitoramento do SUS, na qual devem ser inseridos os seguintes questioná-
rios preenchidos referentes à implementação do programa:

• Questionário de Avaliação Continuada do Programa;

• Questionário de Fidelidade das Observações Elos;

• Questionário de Fidelidade na Familiarização;

• Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação.

Quando realizar: ao final de cada visita de trabalho na escola.

Quem participa: apenas multiplicadores(as) alimentam a plataforma.

PaSSoS Para imPlemeNtaÇÃo

7 PRIMEIRO JOGO ELOS

COMPARTILHAR DECISÕES 
COM A TURMA

ACOMPANHAR O JOGO EM 
OUTRA TURMA

PLANEJAR 
DEVOLUTIVAS OOPS!

ELEMENTOS DE 
RECONHECIMENTO

MOMENTOS PARA A 
CONDUÇÃO DOS JOGOS

8
INSTRUÇÕES E BOA 

COMUNICAÇÃO
9

10
11
12
13

REALIZAR A 2ª 
OBSERVAÇÃO ELOS

14

Consolidação

Tempo estimado: 4 meses

1 MAPEAR AS 
INTERAÇÕES DE 
EDUCANDOS(AS)

APRESENTAÇÃO 
DO JOGO ELOS

CONSTRUIR A 
IDENTIDADE DAS 

EQUIPES 

APRESENTAR OS 
ACORDOS ELOS 

À TURMA

REALIZAR A 
1ª OBSERVAÇÃO 

ELOS

FORMAR AS 
EQUIPES ELOS

2

3

4

5

6

Familiarização

Tempo estimado: 1 mês

1ª visita Multi

1ª visita Multi

2ª visita Multi

15PLANEJAR VARIAÇÕES 
DO JOGO

AVALIAR AS MUDANÇAS 
DA TURMA

ACOMPANHAR A 
GENERALIZAÇÃO

FOMENTAR DECISÕES 
AUTÔNOMAS

16
17
18

Criação

Tempo estimado: 3 meses

3ª visita Multi 7ª visita Multi

8ª visita Multi

9ª visita Multi
4ª visita Multi

5ª visita Multi

5ª visita Multi

6ª visita Multi
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croNograma de viSitaS de aPoio 
aoS(àS) educadoreS(aS)

Educador(a): Educador(a): Educador(a): Educador(a):

FAMiLiARizAçãO

Visita
Reunião coletiva Acompanhamento em sala

Passos 
contemplados Data Passos 

contemplados Datas

1ª 1; 2 3

Entre 
1ª e 2ª

4 (leitura)

2ª 3; 4 4

Entre 
2ª e 3ª

5 (condução); 6 (condução); 7 (leitura)

CONSOLiDAçãO

3ª 7 7

Entre 
3ª e 4ª

8 (condução); 9 (condução)

4ª 8; 9; 10 7

Entre 
4ª e 5ª

11 (leitura); 12 (leitura)

5ª 11; 12 7

Entre 
5ª e 6ª

13 (condução); 14 (planejamento)

6ª 13; 14 14

CRiAçãO

7ª 15 7; 15

Entre 
7ª e 8ª

16 (condução); 17 (planejamento)

8ª 16; 17 17

Entre 
8ª e 9ª

17 (continuação); 18 (planejamento)

9ª 18 7; 18
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Familiarização
PREPARAR A TURMA PARA JOGAR O ELOS

PASSOS DO(A) EDuCADOR(A)

• Passo 1 – Mapear as interações de educandos(as)

• Passo 2 – Formar as equipes Elos

• Passo 3 – Realizar a 1a Observação Elos

• Passo 4 – Apresentar os Acordos Elos à turma

• Passo 5 – Apresentação do Jogo Elos

• Passo 6 – Construir a identidade das equipes

ViSiTAS

• Seu papel na Familiarização 

• Entre a Formação e a 1ª Visita

• Visita 1 – Formar e experimentar as equi-
pes Elos

• Visita 2 – Ensinar o jogo para a turma 

Resumo do Apoio do(a) Multiplicador(a) na Familiarização

PASSOS DO(A) EDuCADOR(A) APOiO DO(A) MuLTiPLiCADOR(A)

ENTRE A FORMAçãO E A ViSiTA 1

Passo 1 – Mapear as interações de educandos(as)
• Marcar cronograma de visitas
• Orientar educadores(as) sorteados(as) para: 

 � Realizar o mapeamento das interações de educandos(as)

ViSiTA 1

Na Reunião Coletiva
• Passo 1 – Mapear as interações de 

educandos(as)
• Passo 2 – Formar as equipes Elos

• Retirar dúvidas referentes ao mapeamento das interações 
de educandos(as)

• Apoiar a formação das equipes Elos

Nas salas de aula
• Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos

• Realizar a 1ª Observação Elos

Orientações para a próxima visita
• Leitura do Passo 4

• Orientar educadores(as) para:
 � Leitura do Passo 4

ViSiTA 2

Nas salas de aula
• Passo 4 – Apresentar os Acordos Elos à turma

• Acompanhar a apresentação dos Acordos Elos à turma

Na Reunião Coletiva
• Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos
• Passo 4 – Apresentar os Acordos Elos à turma

• Analisar coletivamente a 1ª Observação Elos conduzida nas 
turmas, orientando ajustes necessários

• Analisar a apresentação dos Acordos Elos à turma

Orientações para a próxima visita
• Condução dos passos 5 e 6
• Leitura do Passo 7

• Orientar educadores para:
 � Condução dos passos 5 e 6
 � Leitura do Passo 7

Seu papel na Familiarização 

Como multiplicador(a), você acompanhará e orientará os(as) educadores(as) na implementação do Jogo Elos. 
Por esta razão, iremos situá-lo(a) no que concerne às atribuições dos(as) educadores(as). O(a) educador(a) 
será o(a) responsável por conduzir as três etapas de implementação em sala de aula. à primeira vista, talvez o 
jogo tenha parecido simples. Conduzi-lo e oferecer condições adequadas para que efetivamente se configure 
como uma estratégia transformadora em sala de aula não é tarefa fácil. Para tanto, seu apoio será crucial, 
uma vez que suas visitas proporcionarão espaços de reflexão e planejamento.

Sua função nessa etapa será planejar e conduzir as reuniões coletivas e visitas em sala de aula de modo a 
apoiar o coletivo de educadores(as) da escola acompanhada em sua preparação para o início dos jogos nas 
salas de aula. Por apoio, referimo-nos tanto ao amparo técnico quanto afetivo, já que qualquer processo de 
familiarização é sujeito a produzir sentimentos de insegurança. 
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PASSOS DO(A) EDUCADOR(A)

PaSSo 1 – maPear aS iNteraÇõeS 
de educaNdoS(aS)

Objetivos:

• aumentar percepção sobre padrões de interação dos(as) educandos(as), relacionados à sociabilidade, 
modo de lidar com emoções e afetos, e dedicação às tarefas;

• possibilitar o acompanhamento das mudanças dos(as) educandos(as) em relação a seus padrões de 
interação. 

Seções

• Seção 1 – Por que mapear as interações dos(as) educandos(as)?

• Seção 2 – Como mapear as interações dos(as) educandos(as)?

SEÇÃO 1 – Por que mapear as interações dos(as) educandos(as)?

Respeitando as particularidades de cada contexto e momento, entendemos como necessário realizar cons-
tantemente uma avaliação dos impactos do Programa Elos. Assim, torna-se possível melhorá-lo continua-
mente e garantir o compromisso de apenas ofertarmos estratégias a partir de sua demonstração de melhora 
efetiva nas interações das crianças. 

Uma das formas de avaliar os efeitos do Programa é comparar características das ações dos(as) educan-
dos(as) anteriormente e ao final de sua participação. Para isso, contamos com o instrumento Mapeamento 
das interações do(a) educando(a), apresentado na próxima página. Seu preenchimento é necessário apenas 
a uma parcela dos(as) educadores(as) participantes do programa, escolhidos através de um sorteio. O(a) mul-
tiplicador(a) de referência de seu território irá informar você se for o seu caso. 

Esperamos que por meio do instrumento você possa descobrir novos olhares sobre seus(suas) educandos(as), 
até então pouco evidentes – constatação de grande parte dos(as) educadores(as) que o utilizaram.

SEÇÃO 2 – Como mapear as interações dos(as) educandos(as)?

É tarefa agora observar, em relação a cada educando(a), características de suas interações e registrar no 
instrumento a avaliação que você faz delas. Quanto mais preciso for o registro, mais fiel será a avaliação dos 
efeitos que o Programa Elos poderá estar promovendo na qualidade das interações em sua sala de aula. 

No instrumento, você encontrará uma lista de interações que mapeiam aspectos cognitivos, afetivos e 
sociais. A proposta é que você preencha um exemplar para cada educando(a) e indique a frequência esti-
mada das interações listadas entre “Raramente”, “às vezes” ou “Frequentemente”, considerando as últimas 
três semanas. 

Solicite apoio à escola para as fotocópias da próxima página em quantidade suficiente para todos(as) os(as) 
educandos(as).
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MAPEAMENTO DAS iNTERAçÕES DO(A) EDuCANDO(A)

Educando: __________________ Turma: _________ Escola: _______________________________

Seu julgamento como professor é muito importante para avaliar como cada criança da sua turma está progre-
dindo como educando(a). Analise a lista de interações apresentadas na tabela abaixo e indique a frequência 
com que o educando as apresenta numa escala de 1 a 6 (1– Nunca; 2– Raramente; 3– às vezes; 4– Frequen-
temente; 5– Com muita frequência; 6– Sempre), conforme você observa em sua sala de aula. Considere as 
últimas três semanas. 

Nas últimas três semanas...
1 2 3 4 5 6

Quase 
Nunca

Raramente às vezes
Frequente-
mente

Com muita 
frequência

Quase 
Sempre

1. Trabalha bem sozinho(a) 

2. Quebra regras e/ou acordos 

3. Outras crianças o(a) procuram para 
brincar e realizar atividades 

4. Mostra empatia e compaixão para 
sentimentos dos outros 

5. É socialmente isolado(a) 

6. Produz danos ou destrói a propriedade 
de propósito 

7. Inicia brigas 

8. Comporta-se timidamente 

9. Interrompe ou intromete-se na fala 
dos outros 

10. Ajuda aos outros, coopera com pares, 
compartilha com outros 

11. Provoca os(as) colegas 

12. Completa as tarefas 

13. Concentra-se nas tarefas

14. Presta atenção

15. Grita com os outros

16. Machuca os outros fisicamente

17. É teimoso(a)

18. Está fora do lugar com frequência

19. Lida bem com desapontamento ou 
frustração

20. Espera a sua vez

21. Consegue controlar as emoções 
quando se envolve em desentendimentos

22. Resolve autonomamente problemas 
com os(as) colegas

23. Está ciente do efeito de suas ações 
nos outros

24. Passa bastante tempo sozinho(a)

25. Esforça-se pouco nas atividades

Com base nas respostas acima, você classificaria as ações dessa criança como? 

 Agressivas  Dispersas  Retraídas/tímidas  Cooperativas
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PaSSo 2 – Formar aS equiPeS eloS

Objeti vos:

• formar equipes diversifi cadas que favoreçam:

 � a ampliação dos círculos sociais dos(as) educandos(as);

 � o exercício da tolerância com o outro;

 � a troca e aprendizagem entre pares;

 � jogos mais desafi adores, esti mulantes e diverti dos;

 � favorecer aos(às) educandos(as) o desenvolvimento de novos papéis sociais.

Seções

• Seção 1 – Critérios para montagem das equipes

• Seção 2 – Mapeamento da turma conforme os critérios para montagem das equipes

• Seção 3 – Defi nição das equipes

• Seção 4 – Escolha dos guardiões e guardiãs Elos

• Aprofundamento: convívio em coleti vo e a promoção de aproximações e consensos.

Habilidades de vida em foco: tolerância, empati a, cooperação, autoconfi ança, fazer amizades.

SEçãO 1 – Critérios para montagem das equipes Elos

O Jogo Elos é jogado em equipes de 6 a 8 crianças. Em grupos, as crianças podem se apoiar na realização das 
ati vidades e no cumprimento dos acordos do jogo. É sabido que quando um grupo de pessoas se consti tui em 
equipe, esta condição favorece troca (de informações, de ideias, de experiência) entre elas e aprendizagens 
de tolerância com o outro, além de ampliar seu universo de relações sociais. Porém, isso requer agrupamen-
tos heterogêneos e, assim, no Jogo Elos não basta deixar que a turma se divida espontaneamente. 

O que fazer para compor equipes diversifi cadas?

Como aspectos relevantes para distribuição da turma em equipes potentes ao exercício de Coleti vos Demo-
cráti cos, consideram-se: 1. Gênero; 2. Desempenho escolar; e 3. Padrões de interação.

1. Gênero

É comum que crianças de 6 a 11 anos interajam mais com as de mesmo gênero, sem se misturarem. Por 
isso, ao formar as equipes Elos, procure alocar quanti dade iguais de meninos e meninas em cada equipe.

2. Desempenho escolar

O Jogo Elos ocorre durante uma ati vidade que as crianças consigam realizar sem a ajuda direta do(a) 
educador(a). Para isso, é importante que os grupos sejam formados por crianças com diferentes níveis de 
desempenho escolar, misturando aquelas que têm mais facilidade em Matemáti ca com aquelas com mais 
facilidade em Língua Portuguesa, com outras que tenham difi culdade em muitas disciplinas, por exemplo. 
Assim, as crianças terão oportunidade de ser suas próprias interlocutoras no desenvolvimento do conhe-
cimento, sem depender exclusivamente do(a) educador(a). As crianças passam a ter a oportunidade de 
ensinar e de aprender umas com as outras. 

3. Padrões de interação

Assim como cada criança apresenta especifi cidades nos seus desempenhos escolares, o mesmo ocorre 
com relação à maneira como se relacionam com outros aspectos de seu universo social, material ou emo-
cional. Observar essas característi cas nos comportamentos dos(as) educandos(as) é de grande importân-
cia, já que muitas vezes geram difi culdades e malefí cios para si e para outros com quem se relacionam, e 
faz-se necessário oferecer apoio para que desenvolvam e fortaleçam novos papéis. 
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É importante saber...

Denominamos comportamento a relação entre nossas ações e as situações 
que enfrentamos coti dianamente. Nossa história de vida e de aprendizagens 
nos leva a reagir, inclusive emocionalmente, de maneiras diferentes a deter-
minados aspectos do ambiente. Ao mesmo tempo, com nossas ações, temos 
o potencial de modifi car o ambiente. Comportamento, portanto, engloba 
mais do que as ações individuais. Engloba as próprias característi cas das 
situações que enfrentamos, bem como os efeitos que produzimos com elas. 

Em sala de aula, por exemplo, ações aparentemente “agressivas”, “disper-
sas”, “colaborati vas” ou “de ti midez” em si mesmas consistem nas respos-
tas que as crianças aprenderam a apresentar para lidar com determinadas 
característi cas das situações que enfrentam ou enfrentaram durante a vida, 
das relações e com suas próprias emoções – senti mentos de raiva, tristeza, 
alegria etc. Ao reproduzi-las em sala de aula, trazem consigo sua história. No 
entanto, sendo o contexto escolar parte dessa história, torna-se importante 
fonte de intervenção sobre o curso do desenvolvimento de estados afeti vos 
e interações saudáveis, que não prejudiquem a si nem aos outros.

Por vezes, um(a) educando(a) pode apresentar ações agressivas por estar 
se senti ndo excluído(a); ou apresentar ações consideradas desordeiras para 
chamar a atenção do(a) educador(a) ou dos(as) colegas; ou pode apresen-
tar ações que denotem retraimento por medo do julgamento dos outros 
acerca dele(a); ou, ainda, ações cooperati vas por se senti r bem em ajudar 
os(as) colegas. Uma grande parte das ações que apresentamos tende a ser 
repeti da em situações semelhantes no futuro, devido às consequências que 
conseguimos produzir por meio de nossas ações. 

Dessa forma, para a distribuição das crianças nas equipes, sugerimos que você considere quatro categorias 
de ações que os(as) educandos(as) podem apresentar:

a) ações de dispersão: ações que atrapalham as ati vidades, a aprendizagem dos colegas, ou a própria 
aprendizagem;

b) ações que denotam ti midez: ações de retraimento diante das interações sociais com colegas ou adultos;

c) ações que denotam agressividade: ações que produzem constrangimento ou retraimento de colegas ou 
de adultos em interações sociais, ou mesmo que produzam danos fí sicos a outros;

d) ações cooperati vas: ações parti cipati vas em diferentes situações, disponibilidade para ouvir o outro e 
comprometi mento com os combinados.

Em síntese, diversifi car as característi cas das equipes, considerando essas quatro categorias, favorece a inte-
ração de crianças que não costumam se relacionar. Desse modo, cria-se a oportunidade de ampliar os círculos 
sociais, exercitar a tolerância, troca e aprendizagem entre pares. Além disso, estar em equipes diversifi cadas 
dá ao jogo um tom mais desafi ador, esti mulante e diverti do!

SEçãO 2 – Mapeamento da turma conforme os critérios para montagem das equipes

Para auxiliá-lo a compor as equipes de modo diversifi cado, uti lize a planilha Mapeamento das interações da 
turma, apresentada a seguir. 

• Classifi que os padrões de interações de cada criança, escrevendo o nome de cada criança na primeira 
coluna e marcando com um X a coluna correspondente a seu modo predominante de interagir;

• indique o gênero – menino ou menina – de cada criança;

• classifi que o(a) educando(a) do ponto de vista de seu desempenho escolar, de acordo com as categorias 
“com muita difi culdade”, “mediano”, ou “sem difi culdade” e coloque um X na coluna correspondente. 
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MAPEAMENTO DAS INTERAÇÕES DA TURMA

Educando(a)

Modo de interagir predominante Gênero Desempenho escolar

agressi-
vidade

dispersão timidez cooperação menino menina
muita 

dificuldade
mediano

sem 
dificuldade

SEçãO 3 – Definição de equipes

Com as informações da tabela Mapeamento das interações da turma ficará muito fácil elaborar equipes 
diversificadas. Assim como ficará fácil reorganizá-las se, ao longo da prática, você verificar algum desequilí-
brio dos pontos de vista de gênero, desempenho escolar ou padrões de interação. Utilize a tabela a seguir, 
lembrando-se de preenchê-la a lápis para que possa fazer ajustes quando necessário. 

Planilha de Definição de Equipes

Equipe 1: Equipe 2: Equipe 3: Equipe 4: Equipe 5: Equipe 6: 

 1.  1.  1.  1.  1.  1. 

2. 2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6. 6. 6.

7. 7. 7. 7. 7. 7.

8. 8. 8. 8. 8. 8.

SEçãO 4 – Escolher o guardião ou guardiã de cada equipe

Comportamentos de retraimento social e timidez podem constituir um fator de risco para as crianças, pri-
vando-as de contatos e experiências importantes para sua estima positiva. Por isso, facilitar sua sociabilidade 
positiva é um dos objetivos do Jogo Elos. Acreditamos ser necessário que as crianças com esse padrão de 
interação experimentem novos papéis e, a partir dessa vivência, formem novos conceitos sobre si e ganhem 
maior desenvoltura social. Para tanto, em cada equipe há o papel do guardião ou guardiã.

Como escolher o(a) guardião/guardiã de cada equipe?

Após a elaboração de equipes, você terá indicado para cada uma aproximadamente o mesmo número de 
crianças identificadas como tímidas. Entre elas, escolha aquela que menos interage com o restante da turma. 
Seu maior retraimento indica que ela será mais beneficiada pelo exercício do papel de guardiã.

Cuidados a observar: 

• ao explicar para a turma acerca da escolha dos guardiões e guardiãs, não justifique. Destacar a inibição 
social torna provável que os escolhidos sintam-se embaraçados e podem, inclusive, se recusar a fazê-lo;

• uma vez que é você quem conhece os critérios para identificar quais crianças terão mais benefícios ao 
serem guardiãs, esta não deve ser uma decisão compartilhada com a turma. Sinta-se seguro(a) com sua 
decisão, em prol de benefícios para sua turma;

• na planilha de Definição de Equipes, na página anterior, faça algum destaque no nome das crianças que 
exercerão o papel de guardiãs, para não correr o risco de esquecer-se durante a execução dos jogos.
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O que o(a) guardião/guardiã faz?

A ideia é que o guardião ou guardiã possa se empoderar, sentir-se mais seguro(a) e não o contrário – expos-
to(a) e desconfortável. Por isso, não são requeridas atitudes de liderança ou monitoramento dos(as) colegas 
durante o jogo, mas tarefas simples relacionadas, que se diferenciem das tarefas do restante da turma. Por 
exemplo, podem ser responsáveis por entregar e recolher as atividades de sua equipe, por buscar e devolver 
os materiais no armário do(a) educador(a), por anotar as dúvidas dos(as) colegas para serem comunicadas 
ao(à) educador(a) após o jogo etc. Essas tarefas podem ser escolhidas por você ou mesmo pelas crianças. 

O importante é oferecer oportunidades para que o(a) guardião(ã) possa ocupar uma posição diferente da 
costumeira na interação com os(as) demais colegas da sua equipe e assim criar novos repertórios comporta-
mentais que favoreçam a interação e a troca.

Quando posso trocar o guardião(ã)?

O propósito da escolha do(a) guardião(ã) é propiciar a mudança de relações de isolamento e exclusão. Isso 
demanda tempo. Por isso, o(a) guardião(ã) deve ser mantido(a) até que se observe mudança significativa na 
sociabilidade da criança. Isso pode levar semanas, meses ou até mesmo todo o ano letivo.

Aprofundamento: convívio em coletivos e o exercício dos consensos

Um mundo onde as pessoas se organizam de forma cooperativa, através de espaços de convivência pautados 
nos afetos positivos e na aceitação do outro, é um mundo que busca o resgate do que pode ser considerado 
“a gênese humana”, fundamentada nas relações de equidade. Essa visão é apresentada pelo biólogo Hum-

berto Maturana (2002), e nos proporciona caminhos sobre o sen-
tido de uma intervenção pautada na construção de coletivos que 
se arranjam pelo consenso.

Crianças precisam vivenciar em seu cotidiano situações de convi-
vência pautadas pelos afetos positivos, pois é nessa aproximação 
que elas exercitarão a aceitação e respeito ao(à) outro(a) e poderão 
aceitar e respeitar a si mesmas. Ao promovermos coletivos que se 
organizam coordenadamente, por meio de afetos positivos, esta-
mos favorecendo a aceitação e respeito à diferença e, sobretudo, 
criando um ambiente seguro onde as crianças podem expressar 
suas emoções, compartilhar acordos de convivências e consen-
sos, e conviver de forma harmoniosa na construção de um bem 
comum. Isso, porém, somente tem início ao aceitarmos o desafio 
de garantir a experiência cotidiana dos coletivos, e os processos 

gradativos de aprendizagem das habilidades de tolerância e cooperação. 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• distribuir os(as) educandos(as) em equipes de acordo com os critérios de heterogeneidade e equilíbrio 
de gênero, aprendizagem e modos de interagir;

• identificar o guardião ou guardiã de cada equipe.

PaSSo 3 – realizar a 1ª obServaÇÃo eloS

Objetivos:

• levantar informações sobre o equilíbrio das equipes;

• praticar a observação das interações das crianças durante atividades.

Seções

• Seção 1 – Procedimentos para realizar a 1ª Observação Elos

• Seção 2 – Iniciar preenchimento do Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos
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SEçãO 1 – Procedimentos para realizar a 1ª Observação Elos

O que é uma Observação Elos?

A Observação Elos é uma estratégia de verifi cação de como a turma interage durante a realização de uma ati -
vidade pedagógica e como se compromete com os acordos de convivência coleti vos. Do mesmo modo como 
nos jogos, as crianças precisam estar sentadas em grupo. É necessário planejar uma ati vidade que possa ser 
desempenhada sem sua intervenção direta. Durante a observação, você irá registrar cada uma das quebras 
dos acordos que ocorrerem, podendo interpretar posteriormente, junto ao(à) multi plicador(a) o que pode ter 
representado cada uma das quebras. Esse ti po de análise irá apoiar e qualifi car sua práti ca.

Que informações descobrirei a parti r das Observações Elos?

• a adequação e equilíbrio das equipes formadas;

• o comprometi mento dos(as) educandos(as) com acordos de convívio social;

• o comprometi mento dos(as) educandos(as) com a tarefa proposta.

Planejamento da 1ª Observação Elos

Para facilitar o planejamento de sua 1ª Observação Elos, uti lize a tabela apresentada na próxima página. 
Seguem orientações de como uti lizar cada campo:

• ati vidade: indique qual ati vidade de cunho pedagógico você irá propor para a turma. É importante que 
se confi gure em uma tarefa possível de ser realizada com autonomia de cada grupo, sem que sua ajuda 
seja necessária imediatamente. A sigla A1 é referência ao Acordo Elos 1, e está indicada, pois, por meio 
da Observação, você poderá acompanhar o compromisso das crianças com a realização da ati vidade pro-
posta, que é o que se verifi ca nesse acordo;

• instruções da ati vidade: neste espaço, descreva as instruções que precisará oferecer à turma para a reali-
zação da ati vidade. Se já as ti ver descrito em seu planejamento da aula, não é necessário repeti -las;

• tempo da observação: indique quanto tempo durará sua observação, que pode variar entre 10 a 30 minu-
tos. Sugerimos para essa 1ª observação o intervalo mínimo de 10 minutos;

Importante! 

O tempo da observação não precisa ter a mesma duração da ati vidade. 
Por exemplo, você pode observar e registrar as quebras de acordos por 
10 minutos, mas o tempo de duração da ati vidade ser de 20 minutos.

• local: indique se a ati vidade será realizada na sala ou em outro espaço. Sugerimos a sala de aula como 
local dessa 1ª observação;

• nível de voz: faça uma avaliação de qual o nível de voz necessário para a realização da ati vidade proposta 
e registre nesse campo. A sigla A2 se refere ao Acordo Elos 2, que possibilita acompanhar justamente o 
compromisso da turma em relação à modulação de voz compatí vel com a ati vidade;

• acordo de lugares: faça uma avaliação de qual a movimentação em sala mais adequada para a realização 
da ati vidade proposta e registre nesse campo. A sigla A3 se refere ao Acordo Elos 3, que apoia o acompa-
nhamento do compromisso da turma em relação a uma movimentação adequada à ati vidade;

• o que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade: nesse campo, indique ações que representam gen-
ti leza na realização da ati vidade proposta. Por exemplo: o comparti lhamento de materiais em uma ati vi-
dade de confecção de cartazes sobre determinada temáti ca trabalhada em aula. A sigla A4 se refere ao 
Acordo Elos 4, indicada aqui por ser o acordo que apoia a verifi cação desse ti po de interação.
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1ª OBSERVAçãO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________

Ati vidade (A1)

Instruções da ati vidade (se você já ti ver descrito as instruções da ati vidade em seu planejamento da aula, não é necessário 
repeti -las aqui)

Tempo da observação Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade (A4)

Condução da 1ª Observação Elos

Uma vez que por meio da Observação Elos você irá verifi car o comprometi mento dos(as) educandos(as) com 
a tarefa e com os acordos de convívio social, e que os Acordos Elos servem justamente para tal verifi cação, 
é quase natural comunicar às crianças os Acordos Elos e avisá-las que você estará monitorando o quanto se 
comprometem com eles. Mas, atenção: é muito importante não fazer nada disso! 

Para que a observação seja efi caz, você não deve comunicar à turma que estará observando-a, nem deve se 
remeter ao Jogo Elos, muito menos avisar as quebras de acordos que perceber e registrar. Nesse momento, 
eles(as) ainda não conhecem os acordos, os níveis de voz nem os acordos de lugares. Além disso, queremos 
um “retrato” do estágio inicial da turma em relação a suas interrelações, em seu estado mais natural possível. 
Por isso, qualquer intervenção deve ser evitada. Vamos, então, ao passo a passo:

1. registrar na primeira coluna da planilha abaixo o nome do(a) guardião(ã) de cada equipe;

1ª OBSERVAçãO ELOS: REGiSTRO Turma:_________ __/__

Equipes A1
ati vidade

A2
voz

A3
lugares

A4
genti leza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

2. organizar a turma nas equipes formuladas sem comunicar que se trata das equipes Elos;

3. dar as instruções da ati vidade de modo claro, conciso e preciso;

4. explicitar à turma suas expectati vas em relação ao modo como deve interagir durante a realização da 
ati vidade, especifi camente o nível de voz, a movimentação em sala, as ações de genti leza, que auxiliarão 
uma boa realização da tarefa e destacar que devem realizar a tarefa, sem solicitar sua ajuda;

Importante! 

Lembre-se de não se referir ao jogo nem aos 4 Acordos Elos. Men-
cione suas expectati vas apenas indicando que são as formas de traba-
lhar melhor durante a tarefa proposta. Também não sinalize o tempo 
durante o qual observará as interrelações da turma.
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5. esclarecer eventuais dúvidas relati vas às instruções para realizar a ati vidade;

6. anunciar o início da tarefa e começar a monitorar o tempo de sua observação;

7. observar as “quebras” dos acordos durante o tempo esti pulado e registrá-las na planilha abaixo;

8. registrar na planilha as “quebras” dos acordos. Para cada quebra, faça um traço na coluna correspon-
dente. Ex.: se você solicitou que as crianças uti lizassem nível de voz 1 “cochicho” e uma delas gritar 
durante a observação, localize a linha correspondente à sua equipe e à coluna correspondente ao acordo 
dos níveis de voz (A2). Nessa célula, faça um traço “I”. Se houver mais quebras do mesmo acordo na 
mesma equipe, vá somando traços, sequencialmente: ;

Importante! 

Lembre-se de não mencionar que está registrando as quebras nem 
anunciá-las à turma como fará quando conduzir jogos. Procure, inclu-
sive, fazer com que as crianças não percebam sua observação.

9. ao fi nal do tempo esti pulado, some as quebras de acordos e registre as somas na últi ma coluna e últi ma 
linha da planilha.

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• realizar uma Observação Elos;

• se necessário, remanejar equipes;

• se necessário, rever ati vidades a serem realizadas durante observações e jogos.

SEçãO 2 – iniciar preenchimento do Gráfico do Engajamento 
da turma em relação aos Acordos Elos

A fi gura abaixo se confi gura na base de um gráfi co no qual você poderá registrar o desempenho da turma 
no jogo ao longo da implementação. Finalizada a 1ª Observação Elos, insira no gráfi co o total de quebras da 
turma por cada acordo. Insira também os dados de cada jogo ou nova observação realizados. Ao fi nal do ano, 
você terá uma representação clara das mudanças promovidas em sua turma em relação ao comprometi -
mento com as tarefas e com acordos de convívio social. 

ENGAJAMENTO DA TURMA EM RELAÇÃO AOS ACORDOS ELOS Turma:__________

Q
ue

br
a 

de
 A

co
rd

os

ConsolidaçãoFamiliarização Criação

1ª obs.
Elos

1º Jogo 2ª obs.
Elos

3ª obs.
Elos

4ª obs.
Elos

14

12

10

8

6

4

2

0

Acordo 1 Acordo 2 Acordo 3 Acordo 4
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PaSSo 4 – aPreSeNtar oS acordoS eloS à turma

Objeti vos:

• ensinar à turma a relevância de cada um dos Acordos Elos para a qualidade das interações sociais;

• ensinar à turma a relevância do Acordo 1 para o envolvimento afeti vo com o conhecimento.

Seções

• Seção 1 – Por que propor acordos de convivência em coleti vo no ambiente de sala de aula?

• Seção 2 – Defi nições dos Acordos Elos

• Seção 3 – Sugestões de ati vidades para ensino dos Acordos Elos

• Aprofundamento: da heteronomia à autonomia 

Habilidades de vida em foco: empati a, cooperação, autocontrole, responsabilidade, tolerância, respeito.

SEçãO 1 – Por que propor acordos de convivência 
em coletivo no ambiente de sala de aula?

Muito se tem debati do acerca do papel da escola na formação de seus(suas) educandos(as). Para além do 
desenvolvimento de habilidades formais e cogniti vas, se tem atribuído ao contexto escolar a função de asse-
gurar o desenvolvimento da cidadania. Cidadão é uma palavra defi nida principalmente pela sua dimensão 
social, pois se refere ao indivíduo que convive em sociedade, em grupos entre os quais existem relações recí-
procas. Assim, preparar as novas gerações para o exercício da cidadania traz como exigência o investi mento 
também nas habilidades sociais e afeti vas. 

A proposição do Jogo Elos está alicerçada no entendimento de que os 4 Acordos Elos confi guram-se em prin-
cípios básicos de interação social, que possibilitam ao educando o desenvolvimento de relações de respeito 
ao outro. Tais princípios compõem a base de outras ações que, conjuntamente, confi guram o exercício da 
cidadania.

à medida que as crianças aprendem a se orientar pelos acordos propostos pelo programa, espera-se pro-
mover seu envolvimento afeti vo com o conhecimento, um senti mento de pertença ao grupo e de ser por ele 
respeitado, bem como de respeito pelo coleti vo. 

SEçãO 2 – Definições dos Acordos Elos

Antes de tratar de estratégias para ensino e discussão coleti va dos Acordos Elos, apresentaremos sucintas 
defi nições de cada um dos acordos para apoiá-lo(a) no esclarecimento junto à turma, quando necessário. 

Acordo 1 – Seguir as instruções da ati vidade

Por meio do Jogo Elos, é esperado que os(as) educandos(as) desenvolvam 
habilidades que os(as) ajudem a desempenhar as tarefas escolares de 
maneira mais parti cipati va e autônoma. O Acordo 1 implica estar atento 
às instruções da ati vidade proposta e apoiar sua equipe a segui-las, 
incenti vando ou moti vando a apoiar e auxiliar seu grupo a segui-las.
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Acordo 2 – Seguir o nível de voz combinado 

A fala é um importante meio de comunicação. Ela é composta de forma 
e conteúdo, sendo a aprendizagem da forma necessária para um melhor 
convívio humano. No Jogo Elos destaca-se um de seus aspectos: o tom de 
voz. Quando se usa um tom coerente com o contexto, ajudamos a tornar 
o convívio em espaço de diálogo e escuta. Na escola, as crianças conse-
guem se comunicar e concentrar melhor, permiti ndo que os(as) colegas 
façam o mesmo. 

Para cada contexto, há um nível de voz mais adequado. Na biblioteca, lendo um livro, por exemplo, preci-
samos de silêncio para nos concentrar. Para jogar, um tom de voz mais alto é necessário para os(as) colegas 
ouvirem a distância. 

Condição fundamental: Cartaz dos Níveis de Voz – Ao ensinar esse acordo, também será necessário con-
templar as variações de níveis de voz propostas para que os(as) educandos(as) já tenham conhecimento das 
variações previstas e possam compreender sua relevância.

Acordo 3 – Seguir o combinado de lugares 

No convívio coleti vo, o espaço fí sico pertence a todos. Assim, a movimen-
tação num espaço coleti vo deve ter em consideração o respeito a todos 
os que o consti tuem. Ao correr pela sala quando os(as) colegas estão se 
esforçando para entender um problema de Matemáti ca, por exemplo, o 
coleti vo é prejudicado; assim como permanecer no lugar quando todos 
estão nos aguardando para começar uma ati vidade em roda.

Condição fundamental: Cartaz dos Acordos de Lugares – Ao ensinar esse acordo, também será necessário 
contemplar as variações de movimentação em sala propostas, para que os(as) educandos(as) possam com-
preender a relação entre o modo como se movimentam em sala e as característi cas do contexto.

Acordo 4 – Ser genti l 

Ser genti l se refere à qualidade de valorizar os senti mentos, desejos, direi-
tos e valores do outro e de si mesmo. É reconhecê-los e considerá-los ao 
decidir como agir. Demonstra-se genti leza ao cuidar do espaço que é de 
todos, ao usar palavras diretas e claras quando alguém faz algo que fere 
nossos princípios, e não força fí sica para comunicar nossos limites.

SEçãO 3 – Sugestões de atividades para ensino dos Acordos Elos

Antes que algum acordo seja estabelecido, é preciso que ele seja discuti do, ponderado e compreendido pelos 
pares. 

A tarefa de apresentar aos(às) educandos(as) os 4 Acordos Elos de interação em coleti vos não é simples. Para 
tanto, vale a pena examinar algumas maneiras de apresentá-los às crianças que já ti veram êxito na aplicação 
de outros(as) educadores(as). Caso tenha outras ideias de como sensibilizar sua turma em relação ao senti do 
de cada acordo do jogo, sinta-se à vontade. Só não se esqueça de afi xar na sala os cartazes de acordos e 
combinados!
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Sugestão 1: para ensino do Acordo 2 e dos Níveis de Voz

“Ouvir o nosso silêncio”

O(a) educador(a) pede que as crianças fechem os olhos e fiquem em silêncio durante 5 a 10 minutos. As 
crianças podem estar deitadas no chão, sentadas em roda ou mesmo em suas carteiras.

Em seguida, o professor pede que, um de cada vez, compartilhe com a classe, tudo aquilo o que conseguira 
escutar durante “seu silêncio”.

Possíveis encaminhamentos:

• listar na lousa as palavras que surgem da fala das crianças;

• pedir que cada um escreva na lousa uma palavra daquilo que escutou;

• pedir que as crianças desenhem o que ouviram e coloquem legendas.

Ao final, conduzir uma discussão sobre os sons que não ouvimos quando todos falam ao mesmo tempo e 
sobre a importância da concentração para algumas atividades.

Sugestão 2: para ensino dos Acordos 2, 3 e 4

Tentando me comunicar

O(a) educador(a) forma uma roda com as crianças, que se sentam no chão. Pede a uma das crianças que 
se voluntarie para uma encenação e sussurra para este(a) aluno(a) para ele(a) usar o Nível de Voz 3 “Voz 
de Apresentação” para contar sobre o seu fim de semana (ou qualquer outro assunto). Aos(às) demais 
educandos(as), combinar que utilizem o Nível de Voz 4 ”Voz de Rua” e o Acordo de Lugares 3 “Siga” – com 
o qual podem levantar, correr e passear pela sala. É importante que as instruções da atividade sejam feitas 
na presença de toda a turma, para que a criança que se voluntariou entenda que será interrompida em sua 
fala e que os(as) colegas não prestarão atenção propositalmente. 

Esse momento deve ser breve, mais ou menos 2 minutos, apenas para fins ilustrativos.

O(a) educador(a) anuncia o fim da cena e pergunta para a criança que tentou se comunicar o que ela achou 
da experiência e como se sentiu. às demais, o que ouviram e entenderam daquilo que o(a) colega estava 
falando.

Possíveis encaminhamentos:

• pedir que as crianças escrevam uma frase ou um parágrafo sobre a experiência;

• elencar, na lousa, sentimentos identificados pelas crianças que foram suscitados com a experiência;

• pedir que os alunos desenhem sobre esses sentimentos e coloquem legendas;

Ao final, conduzir uma discussão sobre quais seriam as atitudes de respeito na situação.

Para quaisquer atividades utilizadas para apresentar os 4 Acordos Elos para sua turma é relevante discutir 
exemplos concretos do que é cumprir ou não cumprir os acordos. É importante ajudá-los a refletir sobre as 
variações de contexto e de atividade, destacando as implicações para si e para o outro de cada forma de agir.

Lembrete 1: no contexto do Jogo, “acordos” consistem nos 4 Acordos Elos que serão propostos pelo(a) edu-
cador(a) e permanentes em todos os jogos, enquanto “combinados” serão os níveis ou variações escolhidos 
entre educador(a) e educandos(as) para cada partida. Os acordos são sempre os mesmos, enquanto os com-
binados variam a cada contexto. 

Lembrete 2: havendo outros acordos significativos na sala de aula, nossa sugestão é que, neste caso, os Acor-
dos do Jogo Elos sejam mantidos como um conjunto à parte. Isso fará com que as expectativas do jogo sejam 
simples e de fácil compreensão pelos(as) educandos(as). 
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Lembrete 3: seja qual for a maneira que você preferir apresentar os acordos, atente-se para que ela faça 
sentido para os(as) educandos(as), estando de acordo com as possibilidades e especificidades de cada turma 
e em concordância com os valores da escola e seu Projeto Político Pedagógico.

Aprofundamento: da heteronomia à autonomia

As lutas dos movimentos pós-ditadura, particularmente no Brasil, trouxeram um avanço importante para a 
Educação: a defesa de um modelo democrático que favoreça o desenvolvimento da liberdade, da autonomia 
e do pensamento crítico. Um de seus impactos foi a restrição ao uso de medidas coercitivas. Paralelamente, 
no entanto, não houve equivalente avanço na disponibilidade de recursos alternativos e não punitivos de 
ensino, que garantam às crianças e jovens a percepção dos impactos de suas ações em si mesmos e em seu 
entorno. 

Assim, ao solitariamente experimentarem medidas, muitos(as) educadores(as) observam o oposto do pre-
tendido: o aumento de interações de violência e afastamentos em sala de aula. Consequentemente, expe-
rimentam sentimentos de frustração e se questionam se a coerção não era, afinal, um meio legítimo de 
ensinar. É possível, inclusive, que você já se tenha feito essa pergunta. O Programa Elos configura-se, justa-
mente, em uma estratégia alternativa à coerção e eficaz no ensino de habilidades envolvidas nas formações 
Humana, Sociopolítica e Psicopedagógica, e o ensino dos Acordos Elos é um de seus primeiros passos a essa 
finalidade.

Sabemos que pode parecer contraditória a proposição de acordos predefinidos como medida para ensinar as 
crianças a agirem autonomamente. Um dos alicerces de propormos esse ponto de partida reside nas análises 
de Jean Piaget acerca da construção do conhecimento e de princípios durante a infância. Segundo o autor: (a) 
conhecimento e princípios são construídos a partir da interação do sujeito com o ambiente e com os diver-
sos ambientes sociais; e (b) o desenvolvimento da moral perpassa a transição da heteronomia à autonomia. 
Assim, a escola, como um dos mais expressivos ambientes sociais da infância, ocupa lugar privilegiado no 
oferecimento de condições de apoio a essa transição. Mas, de que transição estamos falando e como ela é 
promovida no jogo?

Do “agir” de forma heterônoma: o estágio da heteronomia representa o primeiro momento no qual as crian-
ças têm consciência das regras (sociais) e são capazes de segui-las. Porém, tal cumprimento se dá apenas, 
pois compreendem o seguimento como sendo o modo “correto” de agir, devido a uma relação unilateral de 
respeito e admiração aos adultos de referência. Seguir as regras presentes nos ambientes sociais, portanto, é 
primeiramente uma ação irrefletida das crianças como modo de preservar o carinho e afeto do(a) adulto(a). 

Para o “agir” de forma autônoma: ao longo de seu desenvolvimento e a partir das condições oferecidas nos 
ambientes de convívio, as crianças são capazes de mudar sua relação com as regras (sociais). O respeito a 
elas passa a ser gerado por meio de acordos mútuos, nos quais os critérios relevantes são as necessidades de 
todos os envolvidos. Nesta etapa, as crianças são capazes de compreender a relevância dos acordos coletivos 
para o bem comum, assim como conseguem engajar-se na definição cooperativa de consensos. 

Alcançar o modo de agir autônomo, no entanto, requer minimamente e sequencialmente:

• clareza em relação aos acordos/regras que vigoram em cada ambiente social;

• clareza em relação aos impactos positivos e negativos no(a) outro(a) gerado pelas ações individuais;

• experimentação do exercício de tomada de decisões por meio de consensos coletivos a respeito dos 
acordos vigentes nos ambientes sociais.

Ao ensinar os 4 Acordos Elos, você garantirá a primeira dessas três condições, oferecendo clareza à turma a 
respeito dos princípios vigentes nos ambientes de sala de aula e escolar. Para que elas transitem até a auto-
nomia, precisarão jogar frequentemente o jogo (Passo 7 em diante) e perceber claramente o impacto de suas 
ações em seu grupo, e, mais adiante, exercitar a definição coletiva de variações nos acordos (Passo 12).

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• usar diferentes exemplos e/ou vivências para ensinar os Acordos Elos e os Combinados Elos, garan-
tindo que todos(as) os(as) educandos(as) tenham entendido.
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PaSSo 5 – aPreSeNtaÇÃo do Jogo eloS

Objeti vos:

• possibilitar às famílias o acompanhamento dos fi lhos no Programa Elos;

• ensinar aos(às) educandos(as) o passo a passo do Jogo Elos.

Seções

• Seção 1 – Comunicar às famílias a respeito do Programa Elos

• Seção 2 – Apresentar o Jogo Elos às crianças: disposição da sala e passo a passo do jogo

SEçãO 1 – Comunicar às famílias a respeito do Programa Elos

Qual é a importância de comunicar aos pais a ocorrência do Jogo Elos na escola?

Dada a importância da relação dos pais ou responsáveis pelas crianças, no que concerne a seus processos 
de aprendizagem e desenvolvimento, comunicá-los da implementação do programa é fundamental. É de 
interesse que os pais ou responsáveis compreendam o jogo e seus acordos para que eles próprios possam 
encorajar as crianças a cumpri-los. Essa condição favorecerá as famílias a desempenharem papel proati vo na 
aprendizagem de seus fi lhos e fortalecerá o vínculo com escola.

A comunicação pode ser feita em uma reunião de pais ou por meio de um comunicado. Abaixo apresentamos 
um exemplo de texto que pode ser uti lizado: 

Prezados pais ou responsáveis, 

Nos próximos meses a nossa turma irá jogar o Jogo Elos, uma ati vidade em grupo que acontecerá em 
sala de aula para garanti r um melhor espaço de aprendizado e convivência entre todos, educandos(as) 
e educadores(as). O jogo oferece vivências de relações de cooperação, respeito e responsabilidade, 
ajudando as crianças a cuidarem de si e dos outros. Os(as) educandos(as) irão receber o Caderninho 
Elos, onde será registrado o desempenho deles no jogo. Algumas vezes ao longo do ano, eles(as) leva-
rão o caderno para casa para que você(s) possa(m) acompanhar como tem sido sua parti cipação no 
programa. 

Na reunião de pais do dia ___/___ apresentaremos o programa a vocês e estaremos à disposição para 
ti rar suas dúvidas. 

Atenciosamente. 

Seção 2 – Apresentar o Jogo Elos às crianças: 
disposição da sala e passo a passo do jogo

Chegou a hora de apresentar o Jogo Elos na íntegra para as crianças! Elas 
já conhecem suas equipes, os Acordos Elos e suas variações, mas ainda 
não sabem como jogar. Este momento é muito importante para que as 
crianças se empolguem com o Jogo e desejem parti cipar. Você pode fazer 
uma roda de conversa, uma brincadeira, uma dinâmica. Não há nenhuma 
fórmula, mas alguns aspectos que devem ser destacados.

As informações a serem garanti das como entendimento pelos(as) educandos(as) são as seguintes:

• durante o jogo, a turma estará dividida em equipes e receberá uma ati vidade para realizar;

• cada equipe terá um(a) guardião/guardiã, que terá algumas responsabilidades durante e ao fi nal do jogo;

• o tempo de jogo será combinado pelo(a) educador(a) a cada jogo e pode durar de 10 a 30 minutos;

• o objeti vo do jogo é realizar a ati vidade seguindo os Acordos Elos e sem a ajuda do(a) educador(a);
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• como cada acordo irá valer em cada jogo será combinado com a turma antes de o jogo começar;

• para vencer, as equipes precisam seguir os 4 acordos, podendo quebrá-los no máximo 4 vezes;

• durante o tempo do jogo, o(a) educador(a) terá papel de observador(a), e irá comunicar à turma cada vez 
que houver uma quebra de acordos, assim como quando houver compromisso com os combinados. Por 
isso, não poderá conversar com os(as) educandos(as) para ti rar dúvidas ou ajudar na tarefa;

• cada vez que alguém “quebrar” um acordo, a equipe receberá um cartão que sinaliza a quebra do acordo 
e uma marcação no Painel de Registro Elos, na seção “Jogo do Dia”;

• quando algum(a) educando(a) ou grupo apresentar ati tudes de colaboração, também receberá um cartão 
de reconhecimento;

• ao fi nal da parti da, serão registradas, no Painel de Registro Elos, na seção “Jogos da Semana”, as equipes 
que ti verem quebrado os acordos até 4 vezes;

• para encerrar, é sempre realizado um momento de comemoração do engajamento da turma com os 
Acordos Elos. As equipes que ti verem quebrado até 4 vezes os acordos serão reconhecidas.

O reconhecimento inclui o uso do Cader�i�ho Elos. Em cada página 
há o calendário referente a um mês. As equipes que ti verem êxito no 
dia (equipes “SuperElos”) deverão fazer um registro no quadradinho 
do dia em que o jogo foi realizado. Esse registro pode ser feito com 
um carimbo, um adesivo, um desenho, uma frase de congratulações 
ou o que você avaliar como mais interessante. Você também dispõe 
de folhas de Figuras de Reconhecimento, com adesivos que podem ser 
uti lizados nos caderninhos. 

Esporadicamente, é importante realizar o que chamamos de 
Reco�hecime�to Surpresa. Sem avisar previamente as crianças, você 
pode realizar ao fi nal de algumas semanas um reconhecimento “mais 
especial” que os realizados diariamente e destacar o comprometi mento 
de todas as equipes que ti verem ganhado o jogo ao menos uma vez ao 
longo daquela semana. O elemento “surpresa” ajudará a tornar o jogo 
constantemente insti gante e diverti do. No Passo 10, você irá se aprofun-
dar nesse recurso. 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• usar diferentes exemplos e/ou vivências para apresentar aos pais ou responsáveis as característi cas e 
objeti vos do Programa Elos, especifi camente do Jogo Elos;

• usar diferentes exemplos e/ou vivências para ensinar à turma o passo a passo do Jogo Elos.
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PaSSo 6 – coNStruir a ideNtidade daS equiPeS 

Objetivos:

• promover a motivação das crianças em relação ao Jogo Elos;

• oferecer uma primeira experiência a cada grupo de tomada de decisões coletivas.

Seções

• Seção 1 – Escolha do nome das equipes

• Seção 2 – Confecção da mascote de cada equipe

• Seção 3 – Confecção de Figuras de Reconhecimento 

Habilidade em foco: cooperação.

SEçãO 1 – Escolha do nome das equipes

Esta atividade costuma favorecer um sentimento de pertencimento e os vínculos da equipe. Caso sua turma 
não tenha o hábito de trabalhar em grupos ou caso os membros de algumas equipes não tenham grande 
afinidade uns com outros, esta atividade pode ser uma estratégia para aproximá-los.

As crianças poderão facilmente encontrar dificuldades para tomar a decisão do nome de sua equipe e soli-
citar a sua ajuda. Procure interferir o mínimo possível, dando como orientação geral apenas que precisam 
encontrar um nome que todos gostem. 

SEçãO 2 – Confecção da mascote de cada equipe

Sugestões de materiais: cartolina colorida, lápis de cor, tesoura, cola.

Além do nome, convidar as crianças a decidirem por uma mascotinha que represente sua equipe também 
ajudará na formação de “laços” entre os participantes. Além disso, o Painel de Registro Elos é constituído de 
dois quadrados em branco para receberem o nome e a ilustração de cada equipe: um na seção “Jogo do Dia” 
e um na seção “Jogos da Semana”. 

SEçãO 3 – Confecção de Elementos de Reconhecimento para Painel de Registro Elos

Para preencher os registros da seção “Jogos da Semana”, do Painel de Registro Elos, você poderá escrever 
alguma mensagem ou fazer algum desenho nas linhas correspondentes às equipes que ganharem no dia. 
Mas, para tornar o Elos mais lúdico, você pode propor que as crianças confeccionem desenhos e mensagens 
de reconhecimento para serem colados no cartaz ao final dos jogos. 

Ao produzirem, elas mesmas, elementos para serem entregues às equipes vencedoras, podem sentir-se 
mais envolvidas e motivadas a participar do jogo. Além disso, há grande chance de aumentar o olhar de 
cada um para o outro: ou por que está fazendo algo para o outro, ou por que está recebendo algo que 
um colega fez.

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• propor tarefas para formação da identidade de cada equipe, motivando as crianças a jogar.
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viSitaS Na FamiliarizaÇÃo

ENTRE A FORMAÇÃO E A 1ª VISITA

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 1 – Mapear as interações de educandos(as)

OBJETiVOS:

a) marcar cronograma de visitas; 15 min.

b) orientar os(as) educadores(as) sorteados(as) para participarem da pesquisa em rela-
ção ao preenchimento do Mapeamento das interações de educandos(as) – Passo 1;

5 min.

c) destacar passos a serem trabalhados na 1ª visita: 1, 2 e 3. 2 min.

ORiENTAçÕES:

a) marcar cronograma de visitas

Durante a Formação, você e os(as) educadores(as) com quem irá trabalhar tiveram a oportunidade de sen-
tar em conjunto e organizar o cronograma de trabalho de vocês, utilizando como apoio o Cronograma de 
Passos da Implementação (pág. 15 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 21 deste guia) e, no seu caso, também o 
Cronograma de visitas de Apoio aos(às) educadores(as) (pág. 22), onde você pôde marcar datas de trabalho 
com até quatro educadores(as). Se você for acompanhar mais turmas, encontrará o mesmo cronograma em 
seu Caderno de Instrumentos de Acompanhamento e, nele, poderá marcar datas para os(as) demais educa-
dores(as). Atente-se aos intervalos previstos pelo programa: intervalos de 15 dias durante a Familiarização, e 
intervalos mensais entre as visitas da Consolidação e Criação. 

b) orientar os(as) educadores(as) sorteados(as) para participarem da pesquisa em relação ao preenchi-
mento do Mapeamento das interações de educandos(as)

Durante a Formação, os(as) formadores(as) federais já indicaram quais educadores(as) participarão da pes-
quisa acerca dos impactos do programa em suas salas de aula. Para eles(as), foi solicitada a execução do 
Passo 1, com função de mapear as interações dos(as) educandos(as) em relação a comportamentos conside-
rados de risco e de proteção ao consumo de álcool e outras drogas, na faixa etária atendida pelo programa. 
A descrição do Passo 1 aborda as razões que tornam necessário este mapeamento, assim como orienta os(as) 
educadores(as) a como realizá-lo. Sua função neste momento é simplesmente orientar os(as) educadores(as) 
sorteados(as) a realizarem esse preenchimento no intervalo entre a Formação e sua 1ª Visita. A seguir, lista-
mos algumas informações importantes para esse apoio:

• esse instrumento deve ser preenchido em dois momentos do ano: antes de iniciar a implementação e 
após seu encerramento. A comparação entre as respostas dos(as) educadores(as) nos momentos pré e 
pós implementação é que possibilitará identificar se houve mudanças nas interações de cada um dos(as) 
educandos(as) da turma;

• ao deixar para preencher o instrumento após o início dos demais passos, o(a) educador(a) acabará por 
invalidar o instrumento, pois é necessário sabermos como os(as) educandos(as) interagem antes de rece-
berem a intervenção. Nesse caso, o(a) educador(a) não poderá mais participar da pesquisa – e é muito 
importante que participe!;

• para que as mudanças identificadas na comparação entre as respostas dos(as) educadores(as) nos 
momentos pré e pós implementação possam ser consideradas (ou não) impactos do Programa Elos, o 
instrumento também será aplicado em turmas que não receberão a intervenção – que representarão o 
grupo controle1 da pesquisa;

• o instrumento tem utilidade para além do campo da pesquisa da qual os(as) educadores(as) participam: 
ele possibilita ampliar a percepção acerca do modo como cada criança da turma interage. Favorece uma 

1  Em uma pesquisa experimental, ou quasi-experimental, o grupo controle é parte vital do método científico. Dois 
grupos são investigados: o grupo experimental, que recebe a intervenção, e o controle, que não recebe. Ambos os 
grupos são comparados antes e após a intervenção, de modo que se torne possível indicar a influência da intervenção 
ou do fator testado.



41

“revisitação” aos conceitos formados a respeito de cada educando(a), já que menciona comportamentos 
que talvez não tenham sido ainda notados.

c) destacar passos a serem trabalhados na 1ª visita: 1, 2 e 3: na formação, os(as) formadores(as) federais já 
indicaram os passos que serão trabalhados em sua 1ª visita. Esteja ciente desta orientação, caso os(as) edu-
cadores(as) tenham dúvidas sobre o que fazer. Vocês realizarão juntos os três passos indicados na 1ª visita, 
mas é recomendada sua leitura prévia.

viSita 1 – Formar e eXPerimeNtar aS equiPeS eloS

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 1 – Mapear as interações de educandos(as)

• Passo 2 – Formar as equipes Elos

• Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos

Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) apresentação; 5 min.

b) análise das etapas de implementação e cronograma de acompanhamento; 5 min.

c) retirar dúvidas do Passo 1 – Mapear as interações de edudandos(as); 20 min.

d) apoiar educadores(as) no Passo 2 – Formar equipes Elos; 30 min.

e) apoiar educadores(as) no planejamento do Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos; 25 min.

f) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa. 5 min.

ORiENTAçÕES:

a) apresentação (5 min)

Os participantes podem dizer seus nomes, formações, funções e outros elementos que considerarem interes-
sante compartilhar. Algumas perguntas disparadoras podem ajudar a iniciar a conversa:

• o que o(a) levou a participar do programa?

• qual é seu principal objetivo com o elos?

• quais são as suas expectativas em relação ao programa?

• quão motivado ele(a) está para participar?

• quais são as dúvidas que restaram sobre o conteúdo do programa?

Caso tenham restado dúvidas da formação, esclareça-as ou informe em que momento essas dúvidas serão 
abordadas ao longo do trabalho, caso se refiram a passos específicos da implementação. 

b) análise das etapas de implementação e cronograma de acompanhamento (5 min)

• peça que os(as) educadores(as) abram seus Guias do(a) Educador(a) na página 15 e que revejam os passos 
previstos para a implementação;

• esclareça qual será a rotina de trabalho de vocês: visitas quinzenais durante a Familiarização e mensais 
durante as etapas seguintes, nas quais vocês realizarão (a) uma reunião coletiva com todos os(as) edu-
cadores(as) participantes na escola, e (b) você observará um jogo ou uma Observação Elos em cada sala.

c) retirar dúvidas do Passo 1 – Mapear as interações de edudandos(as) (20 min)

Algumas dúvidas são frequentes no preenchimento do instrumento “Mapeamento das Interações do(a) Edu-
cando(a). Veja algumas a seguir, junto de esclarecimentos, para apoiar seu trabalho com os(as) educadores(as):
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• Meu aluno já foi muito tímido, hoje está mais desenvolto socialmente. Como devo avaliar o item “8. Com-
porta-se timidamente”?

R: as crianças mudam com muito mais frequência e facilidade que os adultos. Por isso, essa plasticidade é 
esperada mesmo. Para preencher o instrumento, considere apenas as últimas três semanas. 

• Qual a diferença entre “Quase nunca” e “raramente”? E entre “com muita frequência” e “quase sempre”?

R: a linha entre essas gradações é realmente tênue. Porém, “quase nunca” é menos frequente que “rara-
mente” e “quase sempre” mais frequente que “com muita frequência”, mesmo que a diferença possa ser 
mínima. 

• “1. Trabalha bem sozinho(a)” pode ser interpretado como aquela criança que não sabe trabalhar com 
os(as) colegas?

R: a habilidade referida nesse item é a autonomia para a realização de tarefas individuais. Não é necessá-
rio levar em consideração aqui a maneira como a criança trabalha com os(as) colegas. Ela pode trabalhar 
cooperativamente ou ter essa habilidade pouco desenvolvida. 

• Não consigo classificar meus(minhas) alunos(as) em “Agressiva”, “Dispersa”, “Retraída” ou “Cooperativa”. 
Não acho que ele(a) seja uma coisa ou outra. 

R: não poderíamos concordar mais com esse(a) educador(a). Nenhuma criança pode ser classificada em 
qualquer dessas categorias. Por isso, a classificação se refere às ações da criança, aos modos mais fre-
quentes como ela tem interagido em sala. Mas concordamos que isso não seja estanque e, justamente, 
apostamos no potencial transformador do Programa Elos para promover mudanças positivas. 

d) apoiar educadores(as) no Passo 2 – Formar equipes Elos (30 min)

A formação de equipes é um passo muito importante para a boa implementação do programa. No texto de 
apoio desse passo, os(as) educadores(as) irão encontrar uma descrição detalhada dos critérios a serem uti-
lizados para a montagem das equipes, instrumentos de apoio para essa tarefa, uma descrição da função de 
guardiões e guardiãs Elos e um texto de aprofundamento sobre a prática dos consensos em Coletivos Demo-
cráticos. Na 1ª visita, sua função será conduzir uma discussão sobre estes critérios e auxiliar os(as) educado-
res(as) a montarem as equipes, definir guardiões e guardiãs. A seguir, são apresentados alguns destaques que 
se mostram importantes no auxílio aos(às) educadores(as).

No box “É importante saber” (pág. 20 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 27 deste guia) há esclarecimentos 
sobre a definição de comportamento utilizada pelo programa. Pode ser necessário enfatizar alguns aspectos 
dessa definição, já que, para o senso comum, o que uma criança “faz” é facilmente confundido com como ela 
“é”, e que o contexto escolar não está isento deste entendimento. É importante deixar claro que interações 
“agressivas”, “retraídas”, “dispersas” ou outras são consequências de dificuldades anteriores. Apresentar 
com frequência algum ou alguns desses “tipos” de interação significa, na realidade, que a criança necessita 
de apoio para o desenvolvimento de habilidades de vida, cuja falta já lhe traz ou trará prejuízos ao longo da 
vida. Por exemplo:

• interações “agressivas” comunicam que a criança necessita de apoio para lidar e controlar suas emoções;

• interações de “dispersão” comunicam a necessidade de apoio para o desenvolvimento de atenção, con-
centração e foco;

• interações “tímidas ou retraídas”, por sua vez, comunicam a necessidade de um maior desenvolvimento 
de habilidades sociais.

Além das lacunas que essas interações denotam, elas se mantêm na medida em que encontram elementos 
nos ambientes sociais que as fortalecem. Interações disruptivas das crianças, por exemplo, têm sempre 
algum impacto no ambiente em que são apresentadas. Esse impacto, indiretamente, comunica algo a quem 
as apresentou, conferindo-lhes mais ou menos força. 

Vamos imaginar uma cena: uma criança faz algo pouco seguro ou desrespeitoso (como balançar numa 
cadeira, correr pela sala ou mostrar a língua para um amigo). Os(as) colegas da sala acham graça e riem, 
enquanto o(a) educador(a) fala ou grita extensivamente pedindo que a criança pare e explica as razões para 
fazê-lo. Alguns(mas) educadores(as) chegam a correr atrás da criança para segurá-la. Cenas como essa se 
repetem cotidianamente em salas de aula e, quanto mais o(a) educador(a) tenta parar a situação, mais ela 
se intensifica. Por que isso ocorre? Nesse exemplo, a reação de aprovação dos(as) colegas e o destaque 
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conferido pelo(a) educador(a) comunicaram à criança que ela está recebendo a atenção de todos. É muito 
comum que essa atenção, mesmo se em formato de repreensão, não seja alcançada em outros ambientes e, 
por isso, tenha valor ainda superior à criança. Assim, na intenção de comunicar os prejuízos daquela interação 
ao contexto de sala de aula, o(a) educador(a) acabou por comunicar que, por meio dela, a criança alcançará 
algo que lhe é de valor. Ou seja, quando damos muita ênfase (ainda que negativa) para alguma interação, 
encorajamos que ela continue. No Jogo Elos, evitamos esse tipo de confrontação, pois acreditamos que ela 
só tende a agravar a situação. 

Compreender fatores que determinam e fatores que fortalecem interações indesejadas no contexto de sala 
de aula por conta dos prejuízos que trazem ao coletivo permite ao(à) educador(a) compreenderem melhor 
a utilidade do mapeamento das interações de cada criança: não para fornecer um retrato “estanque” de 
como cada educando(a) é, mas de como cada um(a) está. Esse conhecimento é de muito valor para que se 
possa oferecer condições à aprendizagem de cada um, de acordo com as necessidades pessoais – não ape-
nas coletivas. Em outras palavras, para que se possa exercitar a alteridade e a aceitação de cada educando e 
educanda, considerando suas dificuldades e potencialidades.

e) apoiar educadores(as) no planejamento do Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos (25 min)  

Para que o “Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos” possa ser realizado em suas visitas às salas, é necessário 
familiarizar-se com os instrumentos de Planejamento da Observação e de Registro de Pontuação, bem como 
com as características fundamentais de uma observação. Você encontrará essas instruções na própria des-
crição do Passo 3, porém são válidos alguns destaques adicionais:

• um planejamento bem feito serve como orientação tanto do(a) educador(a) quanto do(a) multiplicador(a) 
durante o tempo de observação. É necessário ter muita clareza acerca de quais as expectativas em rela-
ção à maneira como a turma deve interagir ao realizar a atividade proposta para não haver confusão 
entre os critérios que indicam quebra ou não dos Acordos Elos. Por isso, na tabela de planejamento há 
campos para indicar o nível de voz esperado, o acordo de lugares mais adequado à atividade e o que será 
considerado “gentileza” durante a atividade. Essas informações devem orientar o olhar e os registros, 
conferindo-lhes consistência e precisão, mas não a intervenção; 

• é fundamental que o(a) educador(a) não faça nenhuma intervenção em relação às quebras ou mesmo ao 
seguimento dos Acordos Elos, por mais sutil que seja, especialmente nesta primeira observação. Qual-
quer intervenção interferirá na naturalidade das crianças, que precisamos caracterizar para sabermos as 
necessidades de cada uma, e de cada equipe. Apesar de isto estar claro na descrição do Passo 3, durante 
as observações – e especialmente na primeira – é muito comum os(as) educadores(as) se sentirem cons-
trangidos ao perceberem que sua turma está quebrando muitos acordos durante o tempo de observa-
ção. Isso pode interferir na conduta dele(a) de várias formas: 

 � ele(a) pode começar a oferecer instruções adicionais, interagindo com as crianças;

 � ele(a) pode avisar a turma que está realizando uma observação e que ela deve “se comportar”;

 � ele(a) pode começar a mediar as interações, com “broncas” ou repreensões.

Sabendo de antemão dessas possibilidades, vale a pena checar com o grupo como as crianças se sentem com 
sua presença em sala e elaborar coletivamente estratégias para promover maior conforto a todos. 

Importante! Ao final dessa discussão, cada educador(a) deverá ter preenchido um Registro de Planeja-
mento de Observação (pág. 26 do Guia do(a) Educador(a) para cada turma, e você precisa copiá-los em 
seu Caderno de Instrumentos.

f) preenchimento do Questionário de Avaliação Continuada do Programa (5 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) o primeiro Questionário de Avaliação Continuada do 
Programa (consta na seção Visita 1, de seu Caderno de Instrumentos). Esclareça a função, o modo e a fre-
quência de preenchimento desse instrumento. As respostas que derem a essas questões ao longo de todo o 
processo de implementação nos auxiliam no aprimoramento constante do programa e das ofertas de condi-
ções de apoio. 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente. 
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Nas salas de aula

OBJETiVOS:

a) familiarizar-se com a dinâmica da turma; toda a observação

b) apoiar educadores(as) na condução da 1ª Observação Elos (Passo 3); 30 min.

c) preencher um Questionário de Fidelidade das Observações Elos; 10 min.

d) dar orientações para a próxima visita. 5 min.

ORiENTAçÕES:

a) familiarizar-se com a dinâmica da turma (toda a observação)

Sendo esta sua primeira entrada na turma como multiplicador(a) do Programa Elos, é importante dizer o seu 
nome, explicar que você irá acompanhar a turma ao longo deste ano e que às vezes você irá fazer anotações, 
ou até mesmo gravações e registros fotográficos (se for o caso). Esclareça dúvidas, se surgirem. Ainda não é 
o momento de mencionar o programa ou o jogo, já que as crianças não os conhecem e receberão instruções 
apenas após a Observação Elos que você e o(a) educador(a) irão conduzir. Combine previamente com o(a) 
educador(a) de que forma vocês farão sua apresentação. 

Como discutido previamente, há aspectos na sala de aula e nas características das interações neste ambiente 
que contribuem com o fortalecimento de interações que prejudicam a convivência e o trabalho coletivo. É 
importante que você esteja atento(a) a aspectos que possam exercer essa função, desde a infraestrutura da 
sala, disposição das carteiras, materiais disponíveis, até os padrões de interação na classe.

b) apoiar educadores(as) na condução da 1ª Observação Elos (30 min)

Nesta visita, você e o(a) educador(a) irão realizar a primeira Observação Elos e, para tanto, utilizarão o Regis-
tro de Pontuação (pág. 26 do Guia do(a) Educador(a) e em seu Caderno de Instrumentos) como instrumento 
para anotação do comprometimento da turma com acordos. 

Relembrando, o objetivo desse registro será verificar se as equipes Elos formadas estão equilibradas entre 
si, o que pode ser observado por meio da comparação das quebras de acordo de cada equipe. Não é acon-
selhável que uma equipe tenha muito mais ou muito menos quebras de regras do que as outras. Isso pode 
denotar uma concentração de crianças com padrões disruptivos ou cooperativos na equipe. Caso isso ocorra, 
ou caso seja perceptível que uma equipe teve, homogeneamente, muita dificuldade ou muita facilidade na 
execução da tarefa, será necessário avaliar na próxima reunião se há outra configuração de equipes que mis-
ture melhor os potenciais e necessidades das crianças nas equipes. 

Para uma Observação Elos qualificada, seguem pequenas dicas que apoiarão o seu trabalho e o do(a) 
educador(a):

• sente-se ao lado do(a) educador(a), de preferência no fundo da sala;

• relembre-o(a) sobre o tempo estipulado para a marcação;

• tire dúvidas, se necessário;

• peça que ele(a) sinalize a você o início do tempo para a marcação para que comecem juntos;

• registre no Registro de Pontuação (RP) quais acordos cada equipe quebra e quantas vezes o faz. Procure 
realizar esse registro junto ao(à) educador(a) e vá compartilhando com ele(a) os critérios que você utiliza 
para fazer o registro das quebras de acordos;

• ao final da visita, verifique se houve alguma dúvida na realização da Observação Elos e combine com 
o(a) educador(a) que vocês analisarão juntos a pontuação da turma nessa primeira experiência com o 
programa.

c) preencher um Questionário de Fidelidade das Observações Elos (10 min)

Ao final do tempo estipulado para a Observação Elos, é importante preencher o primeiro Questionário de 
Fidelidade das Observações Elos. Nele, você registrará os itens de fidelidade contemplados na condução do(a) 
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educador(a), dentre aqueles que representam uma boa condução de observação. É perfeitamente esperado 
que ele(a) tenha deixado algum ou alguns itens de fora, mas é importante que você tenha esse registro para 
poder apoiá-lo em sua próxima reunião em relação a como melhorar sua prática. 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

d) Dar orientações para a próxima visita (5 min)

Orientar educadores(as) para leitura e planejamento do Passo 4, a ser realizado na 2ª visita. Preferencial-
mente, você realizará as observações antes da reunião e, portanto, não planejarão o passo juntos. A discus-
são será a posteriori. 

viSita 2 – eNSiNar oS acordoS eloS Para a turma

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 3 – Realizar a 1ª Observação Elos

• Passo 4 – Apresentar os Acordos Elos à turma

QuESTÕES PARA APROFuNDAMENTO 

Após a leitura prévia do Passo 4 e discussão nas Visitas de Monitoramento do(a) formador(a) federal, pro-
pomos duas questões a respeito da participação coletiva das crianças no estabelecimento de acordos de 
convívio social e de participação em sala. Entendemos que não seja natural a compreensão de que regras e 
acordos são fundamentais ao exercício da autonomia, embora este tenha sido um dos resultados observados 
do programa. Para que você se sinta seguro(a) em relação à participação dos acordos coletivos no desenvol-
vimento individual de cada educando(a), sugerimos que você se dedique individualmente a essas questões e 
traga suas reflexões à discussão com o grupo de multiplicadores(as). Ao final, compartilhamos um dos exem-
plos mais ilustrativos de como as crianças têm condições de se apropriar dos acordos do jogo e utilizá-los em 
sua vida prática de maneira assertiva. 

1. “(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção.” (Freire, 1996, p. 22).

De que modo é possível envolver os(as) educandos(as) na definição dos combinados relativos aos acor-
dos? Como criar as possibilidades para a construção desses combinados? Quais as relações entre esses 
combinados e o ambiente que queremos construir em sala de aula? Registre suas reflexões.

2. “... a tarefa do(a) educador(a) é fazer com que as crianças não confundam bem com imobilidade e mal 
com atividade, como acontece frequentemente no caso da disciplina antiquada. Isso porque nosso obje-
tivo é disciplinar para a atividade, para o trabalho, para o bem, não para a imobilidade, não para a passi-
vidade, não para a obediência... Uma sala em que todas as crianças se movem de forma útil, inteligente 
e voluntária, sem cometer nenhum ato violento ou rude, me pareceria uma sala de aula muito bem disci-
plinada.” (Montessori, 1912, p. 93).

A partir da sua experiência profissional, escreva alguns exemplos de movimentos “úteis, inteligentes e 
voluntários” em sala de aula que você tenha testemunhado. De que modo esses movimentos e ativida-
des contribuem para a construção de coletivos democráticos? Que cuidados o(a) educador(a) deve ter na 
organização do espaço (carteiras, mesas, objetos, recursos visuais) e nas conversas com a turma relativas 
ao Acordo 2 (seguir o Combinado dos Lugares) para favorecer que essa exploração do espaço de maneira 
consciente e responsável aconteça?
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Um exemplo para inspirar...

Após cerca de dois meses de práti cas com o Jogo Elos, uma turma de 3º ano 
deparou-se com uma situação delicada: um adulto solicitou que a turma 
toda parti cipasse de uma ati vidade com a qual não concordava. Diante da 
dúvida do que fazer, os(as) educandos(as) verifi caram com sua educadora 
regente se poderiam ter autonomia para não realizar a ati vidade solicitada. 
Ela consenti u, os encorajou a tomar posição em relação ao que acredita-
vam ser correto e convidou o adulto em questão para um diálogo com a 
turma. As crianças tomaram iniciati va e posicionaram-se de maneira asser-
ti va e coleti va. Contrariado, o adulto acabou por exaltar-se e uti lizar tons de 
voz mais altos do que o necessário para a conversa, uti lizando argumentos 
de autoridade para tentar engajar a turma em sua solicitação. Após várias 
práti cas do Jogo Elos em sua sala, as crianças dispunham de recursos para 
conseguir avaliar as modulações de voz conforme o contexto e notaram a 
incompati bilidade da exaltação do adulto em relação à situação. Sem que 
a professora regente precisasse mediar, a turma autonomamente fez-se 
respeitar, com a seguinte frase (em tom de voz sereno e respeitoso): “Sr. 
_______, você está usando nível de voz 4, e na nossa sala só usamos os 
níveis 1 e 2, porque é melhor para aprendermos”. Depois de um diálogo pri-
meiramente exaltado e, por fi m, sensato, o adulto acabou por desculpar-se 
com a turma e a respeitar a decisão daquele coleti vo.

Nas salas de aula

OBJETiVO:

a) acompanhar educadores(as) na Apresentação dos Acordos Elos à turma. toda a observação (+- 35 min.)

ORiENTAçÕES:

a) acompanhar educadores(as) na Apresentação dos Acordos Elos à turma (toda a observação)

Durante sua segunda visita às salas de aula, você observará as estratégias selecionadas pelos(as) educa-
dores(as) para ensino dos Acordos Elos e Combinados Elos. Sua função será analisar a compreensão e o 
envolvimento das crianças em relação aos acordos, bem como o entendimento e segurança do(a) próprio(a) 
educador(a) em relação a elas. Fique atento(a) a sinais de compreensão ou incompreensão de cada um dos 
acordos, assim como de contentamento ou descontentamento por parte das crianças. O cenário ideal é 
aquele em que os(as) educandos(as) se engajam para elencar exemplos do seguimento de cada um dos acor-
dos e estão niti damente envolvidos(as) e animados(as) durante a ati vidade. É importante que o contato das 
crianças com o jogo seja, desde o início, interessante. 

Além disso, preste atenção à clareza, à concisão do(a) educador(a) e a seus tons de voz. É provável que venha 
a se confundir entre os acordos ou que enfati ze não o seu seguimento, mas criti que o descumprimento das 
mesmas. Demonstre-se disponível para quaisquer suportes necessários e, em casos em que houver algum 
descompasso muito importante entre a proposta do jogo e o modo apresentado pelo professor, intervenha 
de maneira muito tranquila e cuidadosa de modo que apenas ele(a) possa ouvi-lo(a). 

A seguir, listamos o que a experiência mostrou como os maiores desafi os na condução desse passo, para que 
você possa oferecer apoios adicionais aos(às) educadores(as) que enfrentarem difi culdades:

• integrar efeti vamente os(as) educandos(as) na discussão do senti do dos Acordos Elos: recomenda-se que 
as ati vidades de sensibilização em relação aos Acordos Elos sejam interati vas e mobilizadoras, fazendo 
com que as crianças percebam pela experiência a relevância de comprometerem-se com cada um deles. 
O exercício criati vo de elaborar ati vidades com essa fi nalidade, no entanto, é bastante desafi ador. Muitas 
vezes, os(as) educadores(as) acabam optando por apresentar os acordos de maneira apenas expositi va. 
Considerando a faixa etária atendida pelo Elos, esse é o modo menos recomendado de introduzir os acor-
dos às turmas. Fique atento(a) se essa for a estratégia uti lizada e lembre-se de trazer esse tópico para a 
reunião coleti va para que o grupo se apoie mutuamente na identi fi cação de ati vidades mais promissoras 
e que impliquem os(as) educandos(as);
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• elencar exemplos claros de atitudes que configuram o seguimento e o não seguimento de cada regra: 
especialmente no início da experiência com o Jogo Elos, é comum nos confundirmos entre os acordos. 
Por isso, para os primeiros contatos da turma com os acordos, é importante elencar exemplos cotidianos 
que efetivamente estejam relacionados a cada um deles. Contra-exemplos são também importantes de 
serem mencionados, já que um dos princípios fundamentais do Elos é a Comunicação Eficaz, em que é 
requerido o zelo pela expressão clara das expectativas;

• deixar clara a relação entre os Acordos Elos e as atividades de sala: embora os Acordos Elos sejam rele-
vantes em quaisquer contextos, nos jogos eles são sempre propostos em relação a atividades de cunho 
pedagógico. Esta é uma estratégia para tornar simples o entendimento de que acordos coletivos de con-
vivência são firmados sempre em função do bem comum. No contexto escolar, os acordos são funda-
mentais para que a função pedagógica da escola possa ser atendida com qualidade e para que todos 
possam desenvolver condições de apropriação de capital cultural. Por isso, é fundamental que fique claro 
às crianças que os combinados que farão conjuntamente em relação a cada Acordo Elos terão sempre 
relação com a atividade que irão realizar. A decisão de utilizar o nível de voz “cochicho”, por exemplo, só 
faz sentido devido a características da atividade que requeiram concentração.

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes à 1ª Observação Elos realizada em cada sala; 30 min.

b) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no Gráfico do Engajamento da turma 
em relação aos Acordos Elos;

10 min.

c) avaliar coletivamente as atividades realizadas pelos(as) educadores(as) para apresentação 
dos Acordos Elos a suas turmas;

40 min.

d) preencher um Questionário de Avaliação Contiunada do Programa; 5 min.

e) dar orientações para a próxima visita. 5 min.

ORiENTAçÕES:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes à 1ª Observação Elos realizada em cada sala (30 min)

Analisar coletivamente os Registros de Pontuação da 1ª Observação Elos é uma das principais tarefas a ser 
realizada em sua 2ª Reunião coletiva com os(as) educadores(as). Em conjunto com os mapeamentos individu-
ais dos(as) educandos(as) e da turma, a 1ª Observação Elos completa os instrumentos de caracterização da 
condição inicial da turma, a partir dos quais as estratégias do Jogo Elos podem ser adaptadas às necessidades 
específicas das crianças e educador(a). 

Sua tarefa nesse momento é auxiliar a prática coletiva de levantamento de hipóteses a respeito do que 
levou a cada uma das quebras de acordo. Para o exercício de sua análise, apresentamos a tabela abaixo com 
um Registro de Pontuação hipotético e, na sequência, levantamos algumas hipóteses acerca das quebras 
anotadas.

1ª OBSERVAçãO ELOS: REGiSTRO Turma:2º B

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1: Dragões 5

Equipe 2: Destemidos  16

Equipe 3: Cachorro 9

Equipe 4: Tigres 6

Equipe 5: Camaleão 2

Equipe 6: Araucária 2

Total de quebras por acordo 6 5 19 10 40
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• Analisar a coluna “Total de quebras” possibilita notar que a equipe que mais quebrou acordos durante a 
Observação foi a “Destemidos”, com 16 quebras, seguida da equipe “Cachorro”, que marcou 9 quebras. 
Duas equipes tiveram uma quantidade de quebras apenas um pouco acima de quatro: “Dragões”, com 5, 
e “Tigres”, com 6. As equipes “Camaleão” e “Araucária” quebraram apenas 2 acordos cada. Assim, é pos-
sível notar que há um desequilíbrio grande no comprometimento das equipes com os acordos coletivos. 
A respeito desse desequilíbrio é possível levantar algumas hipóteses:

 � há uma proporção maior de crianças que apresentam um padrão de interações disruptivo nas equi-
pes “Destemidos” e “Cachorro”, que precisam ficar melhor divididas nas demais equipes;

 � nas equipes “Camaleão” e “Araucária” há uma grande quantidade de crianças que apresenta um 
padrão de interações cooperativo, sendo também importante melhor distribuí-las nas demais equipes;

 � grande parte das crianças das equipes “Destemidos” e “Cachorro” teve dificuldades para realizar 
a atividade proposta e isso contribuiu para que tenha saído de seus lugares com tanta frequência. 
Isso tornaria necessário equilibrar melhor as equipes em relação ao desempenho escolar de seus 
integrantes, assim como propor atividades adequadas às condições de toda a turma (o que inclui a 
possibilidade de propor mais de uma atividade, cada uma a um grupo específico de crianças);

• analisar a linha “Total de quebras por acordo” oferece um panorama geral do entendimento e do com-
promisso de todas as equipes com cada um dos acordos. Neste exemplo, há uma diferença notável espe-
cialmente na quantidade de quebras do Acordo 3, em relação à movimentação em sala combinada para 
o período de realização da atividade, tendo havido 19 quebras. O Acordo 4, relacionado às ações de 
gentileza, também foi bastante quebrado, somando um total de 10 quebras. Com base nesses resultados 
é possível levantar ao menos três hipóteses:

 � as expectativas do(a) educador(a) em relação à movimentação em sala durante a atividade (Acordo 3) 
não foram comunicadas com clareza à turma;

 � as expectativas do(a) educador(a) em relação a quais ações de gentileza deveriam ser apresentadas 
durante a atividade (Acordo 4) não foram comunicadas com clareza à turma;

 � embora ambas as expectativas tenham sido comunicadas com clareza à turma, as crianças desenvol-
veram um padrão de interações de disrupção e bastante fortalecido, que necessita de intervenções 
específicas.

A discussão a ser conduzida na reunião deve assemelhar-se ao exercício reflexivo descrito. Não se trata de 
encontrar respostas, mas de apurar o olhar para o que pode estar interferindo nos padrões de interação da 
turma, o que envolve tanto as características das próprias interações das crianças, como também a clareza 
com que o(a) educador(a) comunica suas expectativas às crianças. É importante convidar a todos os(as) 
educadores(as) para participarem da análise dos Registros de Pontuação uns dos outros, não sendo você o(a) 
“detentor(a)” do conhecimento a respeito do programa. 

b) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no Gráfico do Engajamento da turma em rela-
ção aos Acordos Elos (10 min)

Na pág. 28 do Guia do(a) Educador(a) e em seu Caderno de Instrumentos do(a) Multiplicador(a), vocês têm 
acesso ao Gráfico de Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos. Ele foi projetado para receber 12 
inserções de Registros de Pontuação, cinco delas orientadas em passos específicos. É o caso dos dados da 1ª 
Observação Elos, que configuram a primeira inserção de dados no gráfico. Os dados inseridos são os totais 
de quebras por acordo, que retratam a condição da turma como um todo, e o total de cada acordo deve ser 
registrado com uma cor diferente no gráfico. Ao longo do ano, as mesmas cores devem ser utilizadas a fim de 
tornar visual o desenvolvimento da turma a partir do jogo. 

A utilização desse tipo de registro pode ser bastante incomum para a maioria dos(as) educadores(as) par-
ticipantes do programa. Por isso, é importante que você se coloque muito disponível ao esclarecimento de 
dúvidas, ou mesmo para preencher o gráfico conjuntamente. Se necessário, apresente ao grupo o gráfico 
abaixo, que ilustra o preenchimento completo ao final do ano:
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c) avaliar coleti vamente as ati vidades realizadas pelos(as) educadores(as) para apresentação dos Acordos 
Elos a suas turmas (40 min)

Na discussão coleti va a respeito das ati vidades escolhidas pelos(as) educadores(as) para ensino dos Acordos 
Elos às suas turmas, alguns pontos são essenciais de serem abordados e, se necessário, de receberem seu 
apoio. A seguir, listamos algumas perguntas disparadoras que podem apoiar você a mediar a discussão:

• foram abordados exemplos e contra-exemplos dos acordos que têm a ver com o coti diano da turma?

• quais as expectati vas desses(as) educadores(as) em relação a cada uma dos acordos? Elas estão de acordo 
com a faixa-etária dos(as) educandos(as) e do contexto da sala?

• as ati vidades foram efi cazes na demonstração do impacto das ações de uma criança no coleti vo? E do 
impacto do coleti vo nas ações de cada uma das crianças?

• houve oportunidade para as crianças experimentarem dinamicamente cada um dos níveis de voz? E cada 
um dos acordos de lugares?

• houve oportunidade para as crianças refl eti rem acerca do que é genti leza e de como exercê-la em dife-
rentes circunstâncias?

Caso o grupo avalie que alguma dessas perguntas não foi contemplada devidamente nas ati vidades conduzi-
das, seu papel será apoiar o grupo a se apoiar mutuamente na identi fi cação de complementos às ati vidades 
que auxiliem as crianças a compreenderem a relevância de cada um dos acordos, bem como a especifi ca-
mente compreenderem o que é esperado delas em relação a cada um deles. Quanto mais vivências e dinâmi-
cas as ati vidades, mais promissores seus resultados. 

d) preencher um Questi onário de Avaliação Conti nuada do Programa (10 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) o segundo Questi onário de Avaliação Conti nuada do 
Programa (consta na seção Visita 2, de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o fi nal 
da semana corrente. 

e) dar orientações para a próxima visita (10 min)

No intervalo entre esta e a próxima visita, os(as) educadores(as) deverão realizar autonomamente os Passos 
5 e 6 e planejar previamente o Passo 7, que será realizado na próxima Reunião Coleti va e executado nas 
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próximas visitas às salas de aula. Embora estimulemos a autonomia de cada educador(a), é importante que 
você esteja bastante apropriado(a) de cada um dos passos e possa oferecer apoios pontuais e esclarecer 
dúvidas. Abaixo indicamos os principais apoios que podem se fazer necessários:

• Passo 5 – Apresentação do Jogo Elos para as turmas e famílias:

 � alguns(mas) educadores(as) sentem-se ansiosos(as) para conduzir um jogo de “demonstração” à 
turma como forma de deixar claro seu funcionamento. Este não é um recurso interessante, pois o 1º 
jogo requer bastante planejamento e comunicação prévia às famílias;

 � para tornar a explicação dos passos do jogo didáticas, é válido separá-los em três momentos (antes, 
durante e depois do jogo) e conferir sentido a cada um deles;

 � especialmente em contextos de muito desgaste da relação nas turmas, é comum que a função do 
jogo apresentada tanto às crianças quanto aos responsáveis seja apresentada como “disciplinadora”. 
É muito importante diferenciar disciplina com base na autoridade e na coerção e as interações har-
mônicas e cooperativas propostas pelo programa. No Jogo Elos, as interações da turma começam a 
entrar em consensos harmônicos quase naturalmente por meio do apoio e incentivo coletivo, e não 
exclusivamente pela repreensão ou reconhecimento do(a) educador(a). Esse destaque é importante, 
pois um equívoco conceitual costuma ser acompanhado de um equívoco na condução – de caráter 
meramente disciplinador, no caso.

• Passo 6 – Construir a Identidade das Equipes: investir na construção da identidade das equipes confere 
aos(às) educandos(as) um senso de responsabilidade pelo grupo e favorece um sentimento de pertenci-
mento. Além disso, torna a brincadeira mais prazeirosa. Por isso, encorajamos fortemente a realização 
deste passo. No entanto, por haver na cultura escolar uma baixa frequência de trabalhos em equipe 
que efetivamente fluem harmonicamente, eles costumam ser evitados. Assim, quando as crianças se 
encontram em equipes, costumam não ter recursos para a tomada de decisões coletivas e democráticas, 
o que as leva a conflitos de interesses. Diante dessas cenas, muitos(as) educadores(as) tentem a intervir, 
tomando decisões pelo grupo. Ao fazerem isso, acabam por retirar das crianças o exercício do coletivo, 
que se aprimora gradativamente por meio da prática. Para apoiar os(as) educadores(as) a lidarem com 
esse tipo de situação, vale à pena destacar:

 � a função do fomento à identidade das equipes: serve para aumentar o sentimento de pertencimento 
de todas as crianças em suas equipes;

 � para que esse sentimento seja genuíno é necessário que todas participem dos processos decisórios;

 � conflitos não precisam nem devem ser evitados. A menos, é claro, que envolvam violência física ou 
psicológica a alguma(s) criança(s). É quase certo que inicialmente as crianças desejem nomes, masco-
tes, signos diferentes para identificar seu grupo. A condução sugerida ao educador ou educadora é 
indicar às crianças que o único critério para as escolhas é que todos gostem dos elementos que irão 
representar seu grupo. Isso pode exigir um tempo estendido para algumas equipes, e talvez uma veri-
ficação se todas as crianças sentem-se verdadeiramente contempladas. O mais comum, no entanto, 
será uma sensação de surpresa dos(as) educadores(as) em relação à facilidade da maioria das equipes 
em encontrar consensos. 

• Solicitar planejamento do Passo 7 – Primeiro Jogo Elos: em sua próxima visita, você irá acompanhar 
todos(as) os(as) educadores(as) em seus primeiros Jogos Elos. Para que estejam preparados(as) para a 
condução é importante que leiam previamente o passo, sigam os roteiros de planejamento e destaquem 
suas dúvidas, a serem discutidas na próxima reunião coletiva.
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Consolidação
APROPRIAR-SE DOS PRINCíPIOS E PASSOS DO JOGO

Passos do(a) Educador(a)

• Passo 7 – Primeiro Jogo Elos

• Materiais de apoio para a consolidação

• Passo 8 – Momentos para a condução dos jogos

• Passo 9 – instruções e boa comunicação

• Passo 10 – Elementos de reconhecimento

• Passo 11 – Planejar Devolutivas Oops!

• Passo 12 – Compartilhar decisões com a turma

• Passo 13 – Observar um jogo em outra turma

• Passo 14 – Realizar 2ª Observação Elos

Visitas

• Visita 3 – Apoiar a condução do 1º Jogo 

• Visita 4 – Apoiar escolha de atividades, boa 
comunicação e reconhecimento nos jogos

• Visita 5 – Apoiar devolutivas e compartilhamento 
de decisões com a turma nos jogos

• Visita 6 – Observar mudanças na turma

Resumo do Apoio do(a) Multiplicador(a) na Consolidação

PASSOS DO(A) EDUCADOR(A) APOIO DO(A) MULTIPLICADOR(A)

VISITA 3

Nas salas de aula
• Passo 7 – Conduzir o 1º Jogo Elos 

• Acompanhar a condução do 1º Jogo Elos em cada turma

Na Reunião Coletiva
• Passo 7 – Conduzir o 1º Jogo Elos 

• Analisar coletivamente a condução dos 1ºs jogos 

Orientações para próxima visita
• Passo 8 – Momentos para a condução dos jogos
• Passo 9 – Instruções e Boa Comunicação

• Orientar educadores(as) para:
 � Condução dos passos 8 e 9

VISITA 4

Nas salas de aula
• Passo 7 – Condução de Jogo 

• Acompanhar a condução de um jogo por turma

Na Reunião Coletiva
• Passo 8 – Momentos para a condução dos jogos
• Passo 9 – Instruções e Boa Comunicação
• Passo 10 – Elementos de reconhecimento

• Analisar coletivamente a condução dos jogos 
• Esclarecer dúvidas em relação ao Passo 8
• Esclarecer dúvidas em relação ao Passo 9
• Apoiar a realização do Passo 10

Orientações para próxima visita
• Passo 11 – Planejar Devolutivas Oops!
• Passo 12 – Compartilhar decisões com a turma

• Orientar educadores para:
 � Leitura do Passo 11
 � Leitura do Passo 12

VISITA 5

Nas salas de aula
• Condução de Jogo 

• Acompanhar a condução de um jogo por turma

Na Reunião Coletiva
• Passo 11 – Planejar Devolutivas Ops!
• Passo 12 – Compartilhar decisões com a turma

• Apoiar a realização do Passo 11
• Apoiar a realização do Passo 12

Orientações para próxima visita
• Passo 13 – Observar um jogo em outra turma
• Passo 14 – Realizar a 2ª Observação Elos

• Orientar educadores(as) para:
 � Condução do Passo 13
 � Leitura do Passo 14
 � Planejamento do Passo 14

6ª VISITA

Nas salas de aula
• Passo 14 – Realizar a 2ª Observação Elos

• Realizar a 2ª Observação Elos

Na Reunião Coletiva
• Passo 13 – Observar um jogo em outra turma 
• Passo 14 – Realizar a 2ª Observação Elos

• Analisar coletivamente os jogos observados em outras turmas
• Analisar coletivamente a 2ª Observação Elos conduzida nas 

turmas, orientando ajustes necessários
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Seu papel na Consolidação: durante a segunda etapa de implementação do Jogo Elos, seu papel novamente 
será realizado por meio da condução das reuniões coletivas de educadores(as) e de suas visitas de observa-
ção em sala, nas quais você passará a acompanhar jogos. Apenas em sua última visita desta etapa você fará 
novamente uma Observação Elos em conjunto com cada educador(a). Neste momento, esperamos que os(as) 
educadores(as) já se sintam mais seguros(as) e já tenham desenvolvido com você uma relação de parceria e 
confiança. Sua principal função será apoiá-los(as) a realizarem apropriações reflexivas dos princípios por trás 
dos passos e elementos do jogo, bem como autorreflexões a respeito de suas práticas pedagógicas, naquilo 
que houver relação com o jogo, auxiliando-os(as) a se tornarem cada vez mais autônomos(as) na condução 
do Jogo Elos.

PaSSoS do(a) educador(a)

Nesta etapa é importante:

• conduzir jogos no mínimo 3x na semana;

• conduzir no mínimo uma Observação Elos;

• inserir o registro de quebras de acordos de 5 Jogos e/ou Observações Elos no Gráfico do Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos;

• realizar no mínimo 4 Comemorações Surpresa;

• revisar regularmente o equilíbrio das equipes;

• valorizar o compromisso com os acordos em momentos fora do jogo, incluindo interações positivas 
dos(as) educandos(as), de colaboração e respeito.

PaSSo 7 – Primeiro Jogo eloS

Objetivo:

• conduzir o 1º Jogo Elos de forma tranquila e confortável para si e para os(as) educandos(as).

Seções

• Seção 1 – Planejar o 1º Jogo Elos

• Seção 2 – O que fazer antes do Jogo começar? 

• Seção 3 – O que fazer durante o tempo de Jogo?

• Seção 4 – O que fazer após a finalização do Jogo?

• Seção 5 – Resumo dos passos de condução do Jogo Elos

• Seção 6 – Registro do Primeiro Jogo Elos

• Seção 7 – Inserir informações no Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos

• Aprofundamento: diversidade de histórias de vida e modos de interagir no contexto escolar.

Habilidades de vida em foco: concentração, autoconhecimento, percepção do efeito das próprias ações 
sobre o outro, autocontrole, autoconfiança, autoestima e cooperação.

SEçãO 1 – Planejar o Primeiro Jogo Elos

Que bom, é momento de realizar sua primeira experiência com a condução de um Jogo Elos. A tabela da 
próxima página irá auxiliá-lo(a) no planejamento. Nela, você poderá indicar as características que prevê para 
o jogo. 

• Atividade: indique qual atividade de cunho pedagógico você irá propor para a turma. É importante ser 
uma atividade que os grupos consigam realizar com autonomia, sem sua ajuda imediata;
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• instruções da ati vidade: neste espaço, descreva as instruções que precisará oferecer à turma para a reali-
zação da ati vidade. Se já as ti ver descrito em seu planejamento da aula, não é necessário repeti -las;

• ati vidade extra: indique neste campo qual será a ati vidade adicional que as crianças deverão realiza, caso 
fi nalizem a tarefa proposta antes do término do jogo;

• tempo do jogo: indique quanto tempo durará o Jogo Elos, que pode variar entre 10 e 30 minutos. Sugeri-
mos, para esse 1º jogo, defi nir o intervalo mínimo de 10 minutos. Nos demais, você poderá experimentar 
um aumento gradati vo do tempo em cada parti da, até alcançar os 30 minutos;

Importante! 

O tempo do jogo não precisa ter a mesma duração da ati vidade. Por 
exemplo, a ati vidade pode ter duração prevista de 30 minutos, e o jogo 
de apenas 10 minutos. Para isso, basta uti lizar os 10 primeiros minutos 
da ati vidade para conduzir o jogo, durante os quais você irá acompa-
nhar o engajamento da turma com os Acordos Elos. Depois de encer-
rado o jogo e conduzido o momento de Comemoração Elos, a turma 
poderá conti nuar a ati vidade normalmente.

• local: indique se a ati vidade será realizada na sala ou em outro espaço. Sendo este o primeiro jogo, suge-
rimos que seja realizado na sala de aula. Adiante, quando você e sua turma esti verem familiarizados com 
o passo a passo do jogo, vocês poderão experimentá-lo em novos locais, espaços e momentos;

• nível de voz: faça uma avaliação de qual o nível de voz necessário para a realização da ati vidade proposta 
e registre nesse campo;

• acordo de lugares: registre o combinado de lugares mais adequado para a realização da ati vidade;

• o que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade: indique ações que representam genti leza durante a 
realização da ati vidade proposta. Por exemplo: o comparti lhamento de materiais durante a confecção de 
cartazes sobre determinada temáti ca trabalhada em aula;

• como será a Comemoração Elos: para seu primeiro jogo, é importante planejar previamente qual será o 
recurso que uti lizará para comemorar o engajamento das equipes que quebrarem até 4 vezes os acordos, 
além do uso do Caderninho Elos.

1º JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________

Ati vidade (A1)

Instruções da ati vidade (se você já ti ver descrito as instruções da ati vidade em seu planejamento da aula, não é necessário 
repeti -las aqui)

Ati vidade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo

Tempo do jogo Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade (A4)

Como será a Comemoração Elos

No capítulo de Apresentação do Programa Elos (pág. 07), você já conheceu os passos do Jogo Elos em linhas 
gerais. Apresentamos agora um passo a passo mais detalhado para apoiá-lo(a) em quaisquer jogos daqui para 
frente. 
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SEÇÃO 2 – O que fazer antes do Jogo começar? 

Para garanti r um bom jogo, há algumas condições a serem organizadas previamente:

1. verifi que se os cartazes dos Acordos Elos e dos Combinados Elos e se o Painel de Registro Elos estão afi -
xados em posição visível para todos os(as) educandos(as);

2. disponha as crianças nos grupos, organizando as carteiras de modo que os(as) educandos(as) consigam 
escutar bem o que você diz e consigam ler bem o que está na lousa e nos cartazes;

3. explique para a turma a ati vidade durante a qual se jogará o Jogo Elos e revise as instruções, ti rando todas 
as dúvidas acerca da ati vidade;

4. explique para sua turma que ela deverá realizar a ati vidade sem a sua ajuda, portanto este é o momento 
de fazer perguntas;

5. explique qual será a “ati vidade extra” que as crianças farão, caso terminem a tarefa antes do término do 
jogo;

6. revise os Acordos Elos e faça os combinados referentes a como cada um deles irá valer durante o jogo, 
destacando que são importantes para a boa realização da ati vidade e das relações no coleti vo. É fun-
damental deixar muito claro todos os combinados, para que as crianças saibam o que é esperado delas 
durante o tempo de jogo; 

7. retome que, quando o Jogo Elos começar, você iniciará o acompanhamento do compromisso de todos 
em relação aos Acordos Elos. A cada quebra ou demonstração de engajamento com os acordos, você 
irá comunicar o grupo, entregar um cartão ao(s) educandos(s) que a ti verem quebrado ou demonstrado 
compromisso com o coleti vo e com a tarefa, e anotar as marcas no Painel de Registro Elos;

8. informe aos(às) educandos(as) o tempo de duração da parti da. 

9. anuncie o início do jogo.

SEÇÃO 3 – O que fazer durante o tempo do Jogo?

Começado o Jogo Elos, sua tarefa será oferecer devoluti vas a respeito da qualidade das interações dos(as) 
educandos(as) e de seu compromisso com a tarefa. Para isso, precisará limitar sua interação com a turma 
apenas às devoluti vas pontuais e, assim, conseguir fazer observações bastante apuradas. 

Apresentar devoluti vas para as quebras de acordos: Devolutivas Oops!

Cada vez que um acordo for “quebrado” por um ou mais educandos(as):

• vá até a equipe;

• dirija-se à criança ou às crianças que quebrou/quebraram o acordo, comunique que houve uma quebra, 
que a equipe irá receber uma marca, e entregue um cartão de quebra de acordo. Quando necessário, 
especifi que qual foi a ação que confi gurou quebra de acordo;

Exemplo: “Ana, você quebrou o Acordo 2, pois usou o nível de voz ‘Apresentação’ e havíamos combinado o 
‘Cochicho’. A equipe ‘Abelha’ irá receber uma marca nesse acordo.”

Para as “Devoluti vas Oops!” é fundamental que você mantenha a calma 
e uti lize um tom de voz neutro para comunicar a quebra de acordo. É 
importante também limitar sua mediação, não agregando ao informe da 
quebra nenhuma repreensão ou demonstração de descontentamento 
com a(s) criança(s) que ti ver(em) agido em desacordo com o combinado.
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• faça uma marca ao lado do nome da equipe na seção “Jogo do Dia”, do Painel de Registro Elos.

Apresentar devolutivas para o compromisso com os acordos: Devolutivas Elos!

É também muito importante apresentar devolutivas positivas para as equipes ou crianças que estiverem 
cumprindo os acordos e apresentando ações de colaboração, respeito e comprometimento com a tarefa. 
Particularmente quando a equipe ou a criança estiver cumprindo um acordo desafiador para elas.

Quando notar interações que devam ser valorizadas:

• vá até a equipe;

• dirija-se à criança ou às crianças que estão apresentando comprometimento com os Acordos Elos, a(s) 
elogie por seu investimento, especificando a ação que o(a) motivou a fazer a devolutiva, e entregue um 
cartão de reconhecimento.

Exemplos: “Muito legal, Carlos, você estar ajudando a Mariana nas contas de multiplicação. Parabéns!”; 
“Parabéns para a equipe Lobo, que colocou os materiais no centro da mesa para que todos possam usar”.

Ao final do tempo de duração combinado, anuncie o término do Jogo Elos.

SEÇÃO 4 – O que fazer após a finalização do Jogo?

Finalizado o Jogo Elos, você precisará realizar os seguintes passos:

1. faça a leitura da seção “Jogo do Dia”, do Painel de Registro Elos, a partir das marcas por você registradas, 
anunciando apenas as equipes que ganharam. Não chame a atenção para as equipes que perderam, pois 
isso pode desmotivá-las a continuar tentando. Convém, nesta hora, relembrar que o critério de 4 marcas 
ou menos é condição para ganhar o jogo. A proposta é salientar as potencialidades da turma sem chamar 
a atenção para suas eventuais dificuldades;

2. solicite alguns apoios aos guardiões e guardiãs das equipes vencedoras para que eles façam:

• a marcação na seção “Jogos da Semana”, no Painel de Registro Elos, no dia correspondente ao jogo;

• a distribuição dos Caderninhos Elos para os membros de suas equipes;

• a distribuição, quando houver combinado, dos Elementos de Reconhecimento ou valorização;

3. conduza com a turma uma Comemoração Elos para as equipes que ganharam o jogo. Trataremos mais 
aprofundadamente desses elementos no Passo 10. Para o primeiro jogo, basta que você defina uma 
atividade ou uma pequena surpresa que, segundo seu conhecimento, seja agradável para toda a turma;

4. registre também um reconhecimento nos Caderninhos Elos dos(as) educandos(as) das equipes ganhado-
ras no dia. Isso pode ser feito com uma mensagem, desenho, carimbo ou adesivo. Você também pode 
pedir que os guardiões e guardiãs façam o reconhecimento nos caderninhos de sua equipe;

5. avalie com a turma como foi jogar o Jogo Elos, o que trouxe satisfação e o que foi mais desafiador.

SEçãO 5 – Resumo dos passos de condução do Jogo Elos

Antes:

• organizar a sala, pendurar cartazes dos Acordos Elos, Combinados Elos e Painel de Registro Elos;

• organizar educandos(as) em suas equipes e carteiras dispostas em grupos;

• explicar a atividade com clareza e em pequenos passos;

• revisar os 4 acordos e fazer combinados para cada um;

• orientar os(as) educandos(as) sobre a atividade extra para quando terminarem a tarefa principal;

• definir e anunciar o tempo do jogo.
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Durante:

• marcar e comentar a quebra de acordos, usando voz neutra, entregando um cartão de Devolutiva Oops!;

• reconhecer verbalmente o compromisso com os Acordos Elos, entregando um cartão de Devolutiva Elos;

• limitar a interação verbal e não verbal às devolutivas;

• anunciar o término do tempo do jogo.

Depois:

• anunciar e reconhecer as equipes ganhadoras do jogo por meio do Painel de Registro Elos;

• Caderninho Elos e outros recursos de reconhecimento;

• envolver os guardiões e guardiãs nos reconhecimentos das equipes ganhadoras.

SEçãO 6 – Registro do Primeiro Jogo Elos

A primeira experiência da turma com o Jogo Elos é muito importante para localizarmos rapidamente alguns 
aspectos que precisam ser melhorados, assim como aquilo que já deu certo. Por isso, propomos que você 
indique na planilha abaixo o total de marcas que cada equipe recebeu. Bastará transpor as marcas registradas 
na seção “Jogo do Dia”, do Painel de Registro Elos, e calcular os totais de quebras:

• por equipe – Na última coluna da planilha;

• por acordo – Na última linha da planilha.

1º JOGO ELOS: REGiSTRO Turma:_________ __/__

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

As informações registradas ajudarão você e o(a) multiplicador(a) que o apoia a: 

• analisar o desenvolvimento das interações sociais da turma e de cada equipe em particular;

• analisar o comprometimento da turma e de cada equipe em relação à tarefa proposta;

• avaliar equilíbrio das equipes e se é necessário realizar mudanças em suas composições; 

• identificar condições adicionais que precisam ser oferecidas como suporte à turma para seu desenvolvi-
mento no jogo.

Utilize as linhas abaixo para registrar suas impressões sobre o primeiro jogo e discuti-las com o(a) 
multiplicador(a):
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SEçãO 7 – inserir informações no Gráfico de Acompanhamento da mudança

Para acompanhamento do desenvolvimento da turma em relação ao jogo, lembre-se de registrar os totais 
de quebras da turma por acordo no Gráfi co do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos (pág. 32).

Aprofundamento: diversidade de histórias de vida e modos de interagir no contexto escolar

Para a construção de uma sociedade que garanta as condições de desenvolvimento de seus membros é 
essencial que as necessidades das crianças sejam integralmente reconhecidas a parti r de seus contextos de 
vida. Reconhecer as condições de moradia, alimentação, lazer, afeti vas e emocionais (entre tantas) é fator 
essencial para que o educando e a educanda possam ser enxergados como são, e não como idealmente se 
deseja que fossem. 

O processo ensino-aprendizagem não é linear, sendo necessário, muitas vezes, voltar, repeti r, explicar de 
outra forma. Por isso, há que se estar muito atento(a) para como arti cular as ofertas possíveis da insti tuição 
escolar com as reais necessidades de desenvolvimento e sociais das crianças, de modo a não cobrarmos delas 
o que não seriam capazes de entregar. Não naquele momento, não daquela forma. 

Sendo as crianças consti tuídas enquanto parte de grupos sociais, têm em sua forma de se relacionar – con-
sigo, com os outros e com o aprendizado – forte infl uência das característi cas dos grupos e contextos em que 
convive. Essa apreensão da realidade fortalece sua práti ca como educador(a) a localizar, no modo como cada 
educando e educanda interage, aspectos de suas histórias de vida. E, a parti r desse olhar sensível, compre-
ender suas difi culdades, buscar seus potenciais e criar caminhos parti culares para apoio às necessidades de 
cada um(a) em seus processos de desenvolvimento afeti vo, social e cogniti vo.

Ao tomarmos consciência de que funcionamos em coleti vos, e que em coleti vos é possível encontrar vias 
autônomas de gerar conhecimento e solucionar problemas, a forma como nos relacionamos com as pessoas 
ao nosso redor pode sofrer uma mudança signifi cati va, para melhor. O afeto, expressado pelos pares e outras 
pessoas de referência, constrói um ambiente propício ao aprendizado, em que o erro pode ser parte do pro-
cesso, bem como ações que trazem malefí cios podem ser entendidas no contexto de vida de cada um. 

Assim, cada criança pode ser reconhecida como capaz de transformar a si e a seu contexto. Desinteresse 
e indisciplina, em um ambiente que possa acolher suas complexidades e oferecer a elas a chance de desen-
volver habilidades e nomear sofrimentos, podem ser transformados pela via colaborati va, e não do combate 
àquilo que não entendemos. Crianças e adultos que sejam capazes de tomar consciência daquilo que as cons-
ti tuem, individualmente e coleti vamente, serão mais potentes no enfrentamento de problemas e mais com-
petentes na busca de pares e soluções para questões que saberão não serem problemas individuais – como 
problemas de moradia, de saúde coleti va, de acesso à saúde e trabalho, por exemplo. 

Por isso, por acreditarmos na potência transformadora do coleti vo e na capacidade de desenvolvimento de 
todas as crianças que dele fazem parte – independentemente de suas característi cas e parti culares de vida –, 
dentre os horizontes buscados com a práti ca do Jogo Elos no contexto escolar está a promoção de habilida-
des de vida que as apoiem, futuramente, na construção (e alcance) de seus projetos de ser. 

Sugestões de estudo: nas duas próximas visitas do(a) multi plicador(a), vocês irão 
discuti r a escolha de ati vidades para jogar, algumas dicas em relação à forma 
de dar instruções, estratégias de reconhecimento e de Devoluti vas Oops!. Para 
oti mizar as discussões, recomendamos a leitura prévia dos passos 8, 9, 10 e 11. 
Esses passos irão ajudar você na condução de seus próximos jogos. 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• proporcionar à turma a primeira experiência com o Jogo Elos;

• analisar o registro das quebras de acordos do jogo, identi fi cando aspectos que necessitam ser refor-
çados nos próximos jogos.
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PaSSo 8 – momeNtoS Para a coNduÇÃo doS JogoS

Objetivos:

• identificar características das atividades pedagógicas para serem realizadas nos jogos;

• escolher previamente algumas atividades.

Seções 

• Seção 1 – Apoio para seleção das atividades a serem realizadas no Jogo Elos 

• Seção 2 – Exemplos de atividades exitosas para serem conduzidas durante o jogo 

Habilidades em foco: autonomia, cooperação, solidariedade, empatia.

SEçãO 1 – Apoio para seleção das atividades a serem realizadas no Jogo Elos

Uma das características do Jogo Elos é que as equipes realizem as atividades por elas mesmas, resolvendo 
as tarefas somente com a ajuda uns dos outros dentro de cada equipe. As instruções necessárias e o escla-
recimento de dúvidas são feitos apenas antes de o jogo começar. Ao menos no início da implementação do 
programa algumas atividades dão mais ou menos condições às crianças para conseguirem trabalhar com 
autonomia. Para apoiá-lo(a) na identificação dessas atividades, propomos alguns exercícios:

• em cada linha da primeira coluna da tabela abaixo, escreva uma atividade planejada por você para ocorrer 
no ano em curso. Podem ser atividades planejadas para ocorrer individualmente ou em grupos, dentro ou 
fora da sala. Considere tarefas ou projetos em quaisquer disciplinas. Alguns exemplos de tarefas: gincana 
de Matemática; produção textual sobre um passeio que fizeram para conhecer uma Casa Ecológica;

Atividade ou projeto
Conseguem 
realizar com 
autonomia?

Algum(a)  
educando(a) 

não consegue 
fazer?

Adaptações necessárias

• na segunda coluna, assinale com um “X” aquelas que seus(suas) educandos(as) conseguiriam fazer sozi-
nhos ou em grupos, sem a sua ajuda. Essas podem ser atividades para serem realizadas nos jogos;

• em relação às atividades assinaladas, avalie se algum(a) educando(a) não tem (ainda) condições para 
realizar essa atividade e assinale-as com um “X” na terceira coluna. Considere o desempenho escolar 
das crianças em sua sala e aquelas com necessidades especiais. Para essas atividades, indique na quarta 
coluna quais os ajustes necessários para que todas as crianças consigam realizá-las sem a sua interven-
ção. Dentre os ajustes, é possível propor apoios oferecidos pelas próprias crianças. 



59

SEçãO 2 – Exemplos de atividades para serem conduzidas durante o jogo 

Essa seção foi elaborada com muito carinho e dedicação por algumas educadoras1 com experiência na imple-
mentação do Programa Elos para que você possa ter acesso a exemplos de atividades que já foram realizadas 
durante Jogos Elos e avaliadas como instigantes e exitosas.

Sugerimos que você analise a descrição das atividades e avalie se são pertinentes para sua turma. Mesmo que 
nem todas sejam adequadas à faixa etária ou às características de seus(suas) educandos(as), esperamos que 
sirvam de inspiração para a sua condução.

EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO 1

Turma: 1º ano Disciplina: Língua Portuguesa

Atividade (A1)
Autoditado com figuras 

Instruções da atividade 
1. O(a) educador(a) distribui os(as) educandos(as) em suas equipes Elos;
2. o(a) educador(a) ou o(a) guardião(ã) entrega a folha da atividade para cada educando(a). É importante certificar-
se de que ninguém comece a atividade antes do jogo iniciar;
3. o(a) educador(a) revisa as figuras escolhidas para a atividade oralmente, uma a uma, verificando se todos(as) as 
reconhecem e se há consenso;
4. cada educando(a) deve escrever o nome da figura ao lado ou embaixo da mesma.

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
Colorir os desenhos ou fazer um desenho livre no verso da folha

Tempo do jogo
30 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz (A2)
0 Silêncio

Acordo de lugares (A3)
Pare: permanecer sentado

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4):
– não interferir na escrita dos colegas;
– concentrar-se na própria tarefa para não interferir na escrita do(a) colega;
– respeitar a concentração do(a) colega.

EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO 2

Turma: 4º ano Disciplina: Língua Portuguesa

 Atividade (A1)
Jogo Stop

Instruções da atividade 
1. O(a) educador(a) ou o(a) guardião(ã) distribui o material necessário para cada grupo;
2. em seguida, define as categorias (nome de cidade, país, pessoa, animal, etc.) por meio de votação com as equipes 
Elos;
3. o(a) educador(a) solicita aos(às) guardiões(ãs) que façam o sorteio das letras;
4. cada equipe deve eleger um escriba;
5. o(a) educador(a) estabelece o número de rodadas para o tempo do jogo;
6. finalmente, para que o jogo fique mais estimulante, sugere-se que o(a) educador(a) deva estabelecer uma pontu-
ação, para assim evitar que palavras repetidas possam surgir.

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
--

Tempo do jogo
30 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz (A2)
2 Voz em grupo

Acordo de lugares (A3)
Atenção: somente o(a) guardião(ã) pode levantar

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4):
– ouvir a sugestão do(a) outra(a);
– aceitar a opinião diferente da sua.

1 Andreia Cristina Mariano Justino, educadora da rede pública de educação em Taboão da Serra/SP, Lilian Teixeira, de 
Curitiba/PR, Maristela Savian Juliani, de Tubarão/SC, Marlise Oliveti Glienke, de Florianópolis/SC, Paula Giangrardi, de 
São Paulo/SP e Thays Helena Sascio de Souza, de São Bernardo do Campo/SP, nosso MUITO OBRIGADO pela contribuição 
preciosa que ofereceram a todos(as) os(as) novos(as) educadores(as) na metodologia Elos.
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EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO 3

Turma: 3º ano Disciplina: Matemática

Atividade (A1)
Construindo a armação dos sólidos

Instruções da atividade 
1. O(a) educador(a) determina que cada equipe Elos confeccione dois sólidos geométricos, sendo eles: cubo, parale-
lepípedo, pirâmide e prisma. O(a) educador(a) e/ou o(a) guardião(ã) sorteará dois sólidos por equipe Elos;
2. os(as) educandos(as) realizarão a armação dos sólidos geométricos com o(a) colega ao lado, terão uma figura do 
sólido em anexo como apoio e receberão os palitos cortados ao meio, para melhor manuseio;
3. em um recipiente, os(as) educandos(as) receberão 12 balas de goma e/ou massinhas de modelar que servirão 
como vértice e os palitos como arestas;
4. após o comando, um(a) pode ajudar o(a) outro(a) a confeccionar o sólido de acordo com a figura de referência. 
Pode-se diminuir o tamanho dos palitos, caso seja necessário, para melhor ajuste entre vértices e arestas.
Obs.: é importante que as duplas, nas equipes, observem atentamente as figuras, verificando o número de palitos e 
balas que serão utilizados.

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
Pegar um livro para ler

Tempo do jogo
20 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz (A2)
2 Voz em grupo

Acordo de lugares (A3)
Atenção (caso uma dupla perceba que a outra precisa de 
ajuda, pode levantar para ajudar a montar)

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4):
– respeito e envolvimento de todos(as) na atividade;
– ajuda mútua;
– remeter-se ao outro(a) utilizando expressões de gentileza como “por favor”, “obrigada” e “como posso te ajudar?”;
– definição de papéis, onde em um momento um(a) encaixa as vértices e o(a) outro(a) a aresta e vice-versa.

EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO

Turma: 5º ano Disciplina: Língua Portuguesa e Ciências

Atividade (A1)
Confecção de cartaz “A Água e Meio Ambiente” como fechamento da temática em Língua Portuguesa e do conte-
údo de Ciências sobre água e meio ambiente.

Instruções da atividade 
1º momento: em sala de aula, o(a) educador(a) explica o passo a passo da atividade que será realizada pelas equipes 
Elos no laboratório de Ciências:
– recordar o conteúdo estudado previamente;
– fazer margem no cartaz e pintar com a cor de seu grupo;
– utilizar as revistas para fazer recortes e colagens das imagens no cartaz;
– fazer desenhos referentes ao tema e pintar;
– fazer legendas ou escrever um pequeno texto sobre a imagem ou desenhos;
– ao terminar o cartaz, organizar os lugares, limpar as mesas, recolher o lixo, e o(a) guardião(ã) deve levá-lo à lixeira, 
guardar todos os materiais do kit na sacola;
2º momento: a classe vai ao o laboratório de Ciências, onde cada equipe Elos se direciona para a mesa previamente 
marcada por uma cor específica correspondente ao seu grupo. Cada equipe recebe uma cor distinta;
3º momento: sacola kit cartaz. Cada guardião(ã) recebe do(a) educador(a) uma sacola com o kit para a confecção do 
cartaz;
4º momento: os(as) educandos(as) se organizam entre si e executam a atividade;

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
5º momento: os(as) educandos(as) que tenham terminado a atividade devem aguardar o fim do jogo Elos. 

Tempo do jogo
30 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz (A2)
2 Voz em grupo

Acordo de lugares (A3)
Atenção: todos poderão permanecer de pé ou circular ao redor 
da mesa. Somente o(a) guardião(ã) pode levantar ir até a lixeira, 
se necessário.

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4):
– decidir em conjunto o que farão no cartaz;
– ouvir as opiniões antes de tomar qualquer decisão do que fazer;
– auxiliar os(as) colegas que necessitarem de ajuda.
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EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO 5

Turma: 2º ano Disciplina: Matemática

Atividade (A1)
Jogo Nunca Dez, com material dourado ou outro material com E.V.A.

Instruções da atividade 
1. O(a) educador(a) organiza os(as) educandos(as) em suas equipes Elos;
2. o(a) educador(a) distribui uma caixa de material dourado para cada grupo. Em seguida, explica que quem inicia o 
jogo é o(a) guardião(ã) e então cada educando(a), na sua vez de jogar, lança o dado e retira a quantidade de quadra-
dinhos conforme saiu no dado;
3. nas próximas jogadas, os pontos vão se somando ao resultado anterior;
4. o acordo é NUNCA DEZ! Cada vez que um jogador conseguir 10 cubinhos, deve trocar por uma barra, e quando 
tiver 10 barras deve trocar por uma placa (centena).
Obs.: após o encerramento do jogo há duas variantes para o encerramento da atividade: 1º: o(a) educador(a) solicita 
ao(à) educando(a) que escreva em seu caderno de aula o número que representa as placas, barrinhas e quadradi-
nhos, solicitando que os escreva por extenso;
2º: o jogo Nunca Dez continua no formato original após o encerramento do jogo Elos, onde o(a) vencedor(a) é o(a) 
educando(a) (ou equipe) que primeiro conseguir a placa, ou que tiver o maior número de placas ou barrinhas.

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
Fazer um desenho livre

Tempo do 
jogo
30 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz 
(A2)
2 Voz em grupo

Acordo de lugares (A3)
Atenção

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4):
– respeitar a vez do(a) colega jogar;
– auxiliar o(a)colega que necessitar de ajuda;
– estar atento(a) para que todos participem do jogo.

EXEMPLO DE PLANEJAMENTO DE JOGO 4

Turma: 3º ano Disciplina: Inglês

Atividade (A1)
Nomes de brinquedos

Instruções da atividade 
1. Após a montagem de cada equipe, o(a) educador(a) entrega a cada um(a) um envelope contendo cartões com 
nomes de brinquedos escritos em inglês e outro envelope com figuras correspondentes a esses nomes. Os(as) edu-
candos(as) não podem abri-los antes que o(a) educador(a) dê o comando de início do jogo;
2. os envelopes são entregues ao(à) guardião(ã);
3. quando o jogo for iniciado, os(as) educandos(as) do grupo deverão espalhar os cartões nas mesas e juntar seus 
pares, ou seja, imagem ao nome correspondente. A quantidade de pares pode variar em torno de 10 a 20;
4. a equipe que conseguir fazer todas as associações com a figura e a palavra deve levantar a mão para que o(a) 
educador(a) entregue a atividade extra.

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo
Ler um gibi, do cantinho da leitura

Tempo do 
jogo
10 minutos

Local
Sala de aula

Nível de voz 
(A2)
2 Voz em grupo

Acordo de lugares (A3)
Atenção

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4)
– aceitar as hipóteses do(a) colega;
– permitir que todos(as) manejem os cartões;
– tratar a todos(as) com respeitabilidade.

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• levantar uma previsão de atividades que possam facilmente ser realizadas concomitantemente ao 
Jogo Elos
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PaSSo 9 – iNStruÇõeS e boa comuNicaÇÃo

Objetivo:

• aprofundar aspectos das instruções das atividades que configuram uma boa comunicação.

Habilidade em foco: boa comunicação.

Linguagem verbal e não verbal e sua interferência ao dar as instruções de atividades

Uma das tarefas mais corriqueiras do exercício de ser educador é o de instruir seus(suas) educandos(as) 
para que eles(as) possam realizar qualquer atividade acadêmica ou social. Por maiores que sejam os seus 
esforços para explicar atividades a seus educandos e educandas, é também corriqueira a cena de várias 
crianças com dúvidas básicas em relação à atividade que acabou de ser explicada pelo(a) educador(a). 

O Jogo Elos promove naturalmente aumento da atenção dos(as) educandos(as) às orientações de como 
fazer a atividade à medida que eles(as) percebem que as instruções são fundamentais para que consigam 
realizar a tarefa seguindo os Acordos Elos – especialmente o Acordo 1. Há também alguns cuidados adi-
cionais que podem ser tomados para auxiliar o exercício da atenção da turma. Vale a pena checar se eles 
estão presentes em sua prática pedagógica.

Linguagem clara, concisa e precisa 

• Clareza: quando as palavras ou expressões são conhecidas pelos(as) ouvintes;

• concisão: quando as frases que compõem uma instrução expressam a ideia de forma sucinta, de maneira 
direta e com poucas palavras. Como orientação geral, uma instrução sucinta não tem excesso de orienta-
ções, nem adjetivos supérfluos e nem excesso de advérbios;

• precisão: quando as palavras possibilitam ao ouvinte localizar um único sentido para o que é dito. Por 
exemplo, quando se usa metáforas em texto de instrução, muitas vezes isso produz imprecisão para 
quem lê o texto, ou quando se usa palavras genéricas, como “conhecer algo”, “conscientizar-se de algo”, 
“refletir acerca de algo”.

Linguagem corporal

Para prender a atenção dos(as) educandos(as) é importante utilizar de outras partes de seu corpo, ainda 
mais considerando a faixa etária que participa do Jogo Elos. Mover as mãos, caminhar pela sala e olhar 
em seus olhos, “distribuindo” seu olhar para todos, são alguns recursos. 

Na prática do jogo, você dá devolutivas tanto positivas quanto relacionadas às interações em desacordo 
com os combinados. Para ambas as comunicações, é importante que sua linguagem corporal esteja em 
sintonia com sua linguagem verbal. Realizar as Devolutivas Elos (elogios) também com sua expressão 
facial e corporal, assim como apresentar as Devolutivas Oops! (devolutivas instrutivas em relação às 
quebras de acordos) de maneira neutra e serena, evitando expressões faciais e tons de voz com caracte-
rísticas punitivas. 

Repetição e demonstração

Considerando a diversidade e faixa etária da turma, há instruções que necessitarão:

• ser repetidas, localizando as ideias e palavras que não estão sendo claramente entendidas e substituin-
do-as por outras mais claras a todos;

• ser demonstradas, quando as palavras se mostrarem insuficientes.
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PaSSo 10 – elemeNtoS de recoNhecimeNto

Objeti vos:

• aprofundar o conceito de reconhecimento;

• defi nir alguns Elementos de Reconhecimento para serem uti lizados 
nos jogos.

Seções

• Seção 1 – Conceito de reconhecimento: o que é e quando realizar?

• Seção 2 – Escolhendo alguns Elementos de Reconhecimento

• Seção 3 – Sugestões de elementos que podem ser usados para reco-
nhecer as crianças

• Aprofundamento: o afeto e a legiti mação do(a) outro(a) na convivência coleti va

Habilidades de vida em foco: formação de identi dade, autoconhecimento, autoesti ma, autoconfi ança.

SEÇÃO 1 – Conceito de reconhecimento: o que é e quando realizar?

No Programa Elos, o reconhecimento ou valorização das ações que outras pessoas apresentam é central, 
parti cularmente durante e ao fi nal de cada Jogo Elos, com a fi nalidade de sinalizar e valorizar o compromisso 
das crianças com os acordos. 

O que chamamos de reconhecimento?

Chamamos de reconhecimento todas as ações verbais e não verbais por meio das quais demonstramos nosso 
apreço pelo outro e por suas ações. Prati camos o reconhecimento diariamente em nossa vida e, muitas 
vezes, não percebemos o quanto é necessário no estabelecimento e manutenção de vínculos saudáveis. Da 
mesma forma, a falta de reconhecimento ou ações que denotem rejeição e/ou desvalorização podem ser 
prejudiciais no que diz respeito principalmente à autoesti ma do outro. Por exemplo, dizer constantemente 
a um(a) educando(a) “você não tem jeito mesmo” pode produzir efeito contrário ao de incenti vá-lo(a) a “ter 
jeito”; e fazê-lo(a) crer que ele(a) não pode mudar. 

Por que reconhecer ati tudes do outro?

É comum, no dia a dia da escola, darmos atenção àquilo que as crianças fazem em desacordo com o que é 
esperado delas. É comum, por exemplo, que censuremos, com gestos ou palavras, uma criança quando ela 
não está fazendo sua lição, ou que interrompamos uma ati vidade quando uma criança está batendo em 
outra. Isso, de modo geral, pode ser importante para que elas entendam. Contudo, nem sempre a mesma 
atenção é dada para aquilo que as crianças fazem de positi vo. 

Como seres sociais, dependemos do olhar do outro para nos desenvolvermos como indivíduos, e como indi-
víduos que pertencem a uma coleti vidade. Quando recebemos do outro sua atenção para o que fazemos de 
positi vo, senti mo-nos valorizados(as) e incenti vados(as) a conti nuar no mesmo caminho, agindo da forma 
destacada, além de fazer nos senti rmos aceitos(as) naquele grupo social. Assim, dar atenção a ações de uma 
criança quando ela age de modo positi vo para si e/ou para os outros é de fundamental importância ao seu 
senti mento de pertença ao grupo, para que ela se perceba valorizada e respeitada como legíti ma, para sua 
formação de identi dade e seu bem-estar. 

Quando uti lizar o reconhecimento no Jogo Elos?

Nas Devoluti vas Elos

Durante o tempo estabelecido para cada jogo, sempre que observar interações entre as crianças que 
representem dedicação à tarefa e respeito ao coleti vo, será ocasião para realizar o que chamamos de 
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Devolutiva Elos, elogios verbais somados à entrega de um cartão de reconhecimento (descrição detalhada 
na Seção 3, do Passo 7).

É importante destacar que para as crianças se sentirem verdadeiramente reconhecidas, sua expressão deve 
ser genuína. Elas facilmente notam quando o elogio é apenas um protocolo e não uma demonstração legí-
tima de apreço. Talvez no começo você enfrente alguma dificuldade em realizar os elogios com naturalidade. 
Converse sobre isso com o(a) multiplicador(a), vocês poderão pensar juntos em estratégias para apoiar você. 

Ao final de cada jogo: Comemoração Elos!

Para quebrar no máximo 4 acordos durante o tempo combinado para cada jogo, os grupos se esforçam para 
trabalhar de maneira consensual e cada criança compromete-se consigo e com o outro. Por isso, entendemos 
ser o final da partida o momento ideal para destaque às interações harmônicas e cooperativas que puderam 
ser apresentadas pelas crianças naquele período. No entanto, especialmente à faixa etária atendida pelo 
programa, apenas devolutivas verbais têm impacto restrito, e é por isso que uma das estratégias do Jogo Elos 
é também a utilização de reconhecimentos simbólicos ou materiais ao final de cada jogo, que garantam uma 
experiência lúdica, agradável e divertida.

Ao final da semana, esporadicamente: Comemoração Surpresa!

Os momentos de reconhecimento realizados ao final de cada jogo garantem uma comunicação clara às crian-
ças a respeito de seu compromisso com os combinados propostos. Com o tempo de experiência das crianças, 
no entanto, corre-se o risco de que ao conhecerem essa “sequência de passos”, o reconhecimento perca um 
pouco de seu valor. 

Um recurso que se mostra muito potente para o constante engajamento das crianças e o fortalecimento das 
interações promovidas pelo programa é realizar esporadicamente momentos de reconhecimento “surpresa”. 
Trata-se de uma estratégia que aumenta a ludicidade do jogo, por meio da realização de atividades de reconhe-
cimento “mais especiais” ao final de algumas semanas nas quais a turma jogou o Jogo Elos ao menos três vezes. 
Por “especiais” queremos dizer que sejam mais divertidas, mais instigantes e mais impactantes para a turma. 
Para isso, pode ser necessário prepará-la com antecedência, utilizar um tempo maior ou utilizar mais recursos. 

A escolha das semanas nas quais esses reconhecimentos serão realizados fica ao seu critério. Podem ser 
semanas em que você perceba um desempenho excepcional da turma no jogo, aquelas em que você perceber 
que as crianças se beneficiariam de um incentivo adicional, ou simplesmente quando você tiver mais tempo e 
disposição para elaborar e conduzir um momento de reconhecimento mais elaborado e/ou demorado. 

Para realizar essa modalidade de reconhecimento, seguem algumas orientações:

• ao final da semana, verifique na seção “Jogos da Semana”, do Painel de Registro Elos, quais foram as equipes 
que ganharam o jogo ao menos uma vez. Todas elas são consideradas “Equipes SuperElos da semana”;

• comunique à turma quais as “Equipes SuperElos da semana”, destacando o critério de que tivessem tido 
êxito em ao menos um jogo naquela semana. Você pode engajar os(as) guardiões(ãs) para lerem o cartaz;

• comemore o engajamento dessas equipes por meio da atividade selecionada por você e/ou pelas crianças.
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SEçãO 2 – Escolhendo alguns Elementos de Reconhecimento

Como escolher Elementos de Reconhecimento? 

Para auxiliá-lo(a) a defi nir estratégias de reconhecimento, levantamos alguns destaques, a considerar.

É importante saber...

Nada tem efeito de reconhecimento para todos: senti r-se valorizado(a) é algo 
relati vo. O que é visto por alguém como incenti vo, pode não ser visto de mesma 
maneira por outro. Por exemplo, há educandos(as) que se sentem constrangi-
dos(as) com palavras de reconhecimento do(a) educador(a) por seu bom desem-
penho, enquanto para outros(as) as mesmas palavras os(as) encorajam ainda mais 
a conti nuar estudando.
um bom jeito de começar: sendo o efeito de reconhecimento relati vo, para alcan-
çarmos todas as crianças é preciso conhecer seus gostos e afetos. Para facilitar, é 
possível uti lizar como Elementos de Reconhecimento algo que, no coti diano esco-
lar, os(as) educandos(as) já demonstram gostar, oferecendo-o de maneira mais 
consistente. 
Reconhecimentos “naturais”: os recursos de reconhecimento uti lizados no pro-
grama auxiliam as crianças a perceberem suas ações como positi vas para si e 
para os outros e, assim, as fortalecem. Esperamos, no entanto, que em um dado 
momento seu uso deixe de ser necessário. Por quê? Ao vivenciarem coti diana-
mente interações harmônicas, cooperati vas e de compromisso com as tarefas, as 
crianças passarão a ter acesso às consequências “naturais” desse ti po de interação 
– não experimentadas por muitas delas até então. Alguns exemplos dessas con-
sequências são: conseguir fi nalizar uma ati vidade antes considerada muito difí cil 
e, por isso, senti r-se capaz e “esperto(a)”; perceber os(as) colegas como parcei-
ros(as) e fontes de ajuda; perceber sua própria condição de ajudar o outro; sen-
ti r-se pertencente a um coleti vo; senti r-se mais calmo(a) e feliz. Gradati vamente, 
essas sensações e percepções de si e do trabalho coleti vo, que podemos chamar 
de “reconhecimentos naturais”, passam a ser sufi cientes como incenti vo para que 
o novo padrão de interação seja repeti do pelas crianças em tantos outros momen-
tos e contextos. 
Formas simbólicas e materiais de reconhecer: a forma simbólica é caracterizada 
por não depender de objetos e pode ser expressada por meio de um olhar, de pala-
vras de agradecimento, por meio de um gesto (como abraço), uma brincadeira, 
um sinal de aprovação, por meio de celebração etc. Já o reconhecimento material 
é aquele que está fundamentado, como a expressão já indica, em recursos mate-
riais, como objetos de modo geral.
Reconhecer é diferente de barganhar: propor “trocas” com as crianças entre 
“bons comportamentos” e algum recurso de reconhecimento (ex.: se vocês se 
comportarem bem, ganharão um adesivo) não auxilia as crianças a notarem os 
benefí cios de novas formas de interagir, mas as mantêm atentas apenas ao “prê-
mio” que querem receber.

Estratégias para apoio da seleção de Elementos de Reconhecimento

Para qualifi car a condução dos jogos em sua turma, é válido planejar previamente alguns elementos de reco-
nhecimento. Para isso, propomos algumas questões de apoio:

• Pense nas crianças de sua turma...

FAIXA ETÁRIA

Do que gostam?
Quais suas brinca-
deiras preferidas?

Quais os espaços preferidos na escola? O 
que gostam de fazer nesses espaços?

Gostam de quais ati vidades de lazer? 
Ex.: ler, pintar, plantar, ouvir histórias...
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Uti lizando essas característi cas como apoio, escreva abaixo alguns Elementos de Reconhecimento que você 
uti liza ou que gostaria de uti lizar que seriam signifi cati vos para os seus educandos e educandas. Insira na 
coluna de “Elementos de Reconhecimento Diários” aqueles mais simples, que poderiam ser usados todos 
os dias. Os mais complexos, que exigem condições especiais como mudança de local ou que tomam maior 
tempo, por exemplo, insira na coluna de “Elementos de Reconhecimento Surpresa”. 

ELEMENTOS PARA RECONHECIMENTO

Diário Surpresa

• Engaje os(as) próprios(as) alunos(as): uma das formas de descobrir elementos signifi cati vos aos(às) edu-
candos(as) é engajá-los(as) na discussão e eleição de ati vidades ou materiais que eles(as) apreciam, tais 
como jogos, certas brincadeiras, músicas etc.;

• as crianças também podem confeccionar pequenos desenhos, cartões ou brinquedos para serem entre-
gues aos grupos ganhadores. Desse modo, experimentam a práti ca de reconhecimento do outro.

Seção 3 – Sugestões de elementos que podem ser 
usados para reconhecer as crianças

Ati vidades sugeridas por educadores(as) que implementaram o programa

Apresentamos agora uma lista de sugestões de reconhecimento materiais e simbólicos, elaborada por edu-
cadores(as) que já jogaram o Elos. Fique à vontade para avaliar se essas ideias se aplicam ou não à sua turma.

Jogos dos Sete Erros
Caça palavras
Cruzadinhas
Brincadeiras livres
Amarelinha
Caracol
Corre cuti a
Barra manteiga
Mãe da rua
Brincadeiras de roda
Pular corda
Pular elásti co
Alerta
Vivo ou morto
Passa anel

Jogos de tabuleiro
Jogos de perguntas e respostas 
Telefone sem fi o
Jogo de memória
Bingo
Quebra-cabeça
Dominó
Labirinto
Batata quente

Outras atividades
Filmes
Músicas 
Desenho livre
Colagem

Construção de brinquedos com sucata
Confecção de histórias em quadrinho
Blog da turma
Mágica no fi nal da aula 
Show de talentos

Para casa:
Levar um gibi e/ou livro
Jogos para jogar com a família

Aç�es a�etivas
Abraços
Carinhos
Elogios (do/a educador/a ou colegas)

Importante! 

Atentar para as opções de reconhecimento estabelecidas no Projeto 
Políti co Pedagógico Escolar. 

“Brincadeira surpresa”

Um elemento lúdico que simplifi ca sua tarefa de eleger frequentemente Elementos de Reconhecimento para 
uso ao fi nal de cada jogo é uti lizar um saquinho com nomes de brincadeiras simples e rápidas, que durem no 
máximo cinco minutos, a serem sorteadas pelos grupos ganhadores. Para eleger as brincadeiras, sugerimos 
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que faça um levantamento em conjunto com sua turma. Se quiser, nos espaços abaixo você pode inserir o 
nome de cada brincadeira, recortá-los, dobrá-los e colocar os papéis no saquinho de brincadeiras-surpresa.


Brincar de a-do-le-tá com o(a) colega do lado

Aprofundamento: o afeto e a legitimação do(a) outro(a) na convivência coletiva 

Demonstrar apreço pelo outro, reconhecendo ações que geram consequências benéficas – levando-se em 
conta o próprio indivíduo e as outras pessoas no contexto social em que este indivíduo age – caracteriza um 
aspecto fundamental para o estabelecimento de interações sociais saudáveis e enriquecedoras. Este tipo de 
interação social será repleto de emoções positivas, um elemento fundamental para nosso desenvolvimento e 
aprendizagem. Maturana (2002) ressalta que, na condição de seres humanos, somos constituídos a partir do 
entrelaçamento da emoção com a razão. Para o autor, não existem atos humanos separados de uma emoção 
que os definam e os tornem possíveis enquanto ação.

Neste contexto, o autor defende a importância das emoções positivas – sobretudo do amor – para estabele-
cer o domínio de ações nos quais as interações sociais que travamos com outras pessoas as tornam legítimas 
na convivência, isto é, sejam respeitadas e valorizadas naquelas interações. No que se refere às crianças, 
seu desenvolvimento físico, comportamental, social e emocional depende disso – nossa saúde, enquanto 
adultos, também. Ao ser aceita e respeitada, a criança aprende a aceitar e respeitar os demais. Maturana 
ressalta que este processo é impedido quando se estabelece um ambiente de competição no qual erros são 
castigados em vez de tratados como oportunidades legítimas de aprimoramento. Quando as interações são 
baseadas no amor, lapidam e harmonizam a convivência. Em contrapartida, relações baseadas em emoções 
negativas abalam e rompem a convivência. 

No que concerne ao âmbito escolar, o reconhecimento possui um papel fundamental, na medida em que, por 
meio deste recurso, o(a) educador(a) favorecerá a ocorrência de afetos positivos em sala de aula, indicando 
quais ações das crianças são valorizadas e bem recebidas naquele ambiente. Isso estimulará as crianças a 
compreenderem os efeitos de seus atos sem focar nas condutas passíveis de punições, mas nas que favore-
cem o desenvolvimento de todos. 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• definir alguns Elementos de Reconhecimento para serem utilizados nos jogos.

PaSSo 11 – PlaNeJar devolutivaS ooPS! 

Objetivos:

• aprofundar o conceito de Devolutivas Instrutivas;

• planejar o uso de “Devolutivas Oops!” neutras e não coercitivas.

Seções

• Seção 1 – Devolutivas Instrutivas: o que são e por que usar no Jogo Elos?

• Seção 2 – Características fundamentais de Devolutivas Oops!

• Aprofundamento: por que evitamos o uso da coerção nas Devolutivas Oops!? 

Habilidades de vida em foco: formação de identidade, autoconhecimento, autoconceito, assertividade, boa 
comunicação.
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SEÇÃO 1 – Devolutivas Instrutivas: o que são e por que usar no Jogo Elos?

No processo de desenvolvimento infantil e de socialização, a devolutiva é uma fonte de ajuda para mudanças 
de comportamento. É a comunicação a respeito de como seu modo de agir está afetando os outros em seu 
entorno. No Jogo Elos, uma devolutiva bem conduzida ajuda a criança, ou o grupo, a conhecer aspectos de 
si e de seu modo de interagir e, a partir desse conhecimento, ter informações que a ajudem a melhorar a 
interação com seus pares e adultos de referência. 

No Jogo Elos, a devolutiva auxilia o(a) educador(a) a ensinar de modo efetivo os princípios básicos de intera-
ção social, expressados nos Acordos Elos. Quando há quebras dos acordos, ou quando seu cumprimento não 
estiver exatamente em consonância com o proposto, e isso é comunicado claramente às crianças, elas têm 
a oportunidade de mudar exatamente o que ainda não se configura como um modo de interagir harmônico 
e cooperativo.

SEÇÃO 2 – Características fundamentais de Devolutivas Oops!

Comunicar quando uma expectativa não foi cumprida no Jogo Elos deve ser 
feito de modo instrutivo, sem caráter punitivo, ou de julgamento. Para efe-
tivamente oferecer condições de melhora e mudança às crianças, deve-se 
explicar o momento em que ocorreu, quem quebrou o acordo e o que exata-
mente foi considerado uma quebra. É necessário também manter o tom de 
voz neutro, e dar a devolutiva de forma clara e precisa, para evitar suscitar 
sentimentos de constrangimento, medo ou raiva na(s) criança(s) que rece-
ber(em) uma informação negativa sobre seu modo de agir. De outro modo, 
no lugar de promover reflexão, acaba-se produzindo afastamento e mesmo 
fortalecimento das ações destoantes dos acordos propostos. 

Para auxiliá-lo(a) na tarefa de “manter a calma” e exercer um papel de “espelho” à turma durante a condução 
dos jogos, essa modalidade de devolutiva recebe o nome lúdico Devolutiva Oops!, e é acompanhada de um 
cartão informativo de quebra de acordo e deve ser realizada com nível de voz audível apenas ao grupo em 
que houve a quebra. Não há necessidade de comunicar a todos da turma, que estarão inclusive concentrados 
em suas atividades. Desse modo, evita-se uma exposição demasiada e se oferece ao pequeno grupo a opor-
tunidade de apoiar a(s) criança(s) que agiram em desarmonia. 

Além das características já destacadas, apresentamos mais algumas que contribuem com o que é chamado 
de boa comunicação ao realizar uma devolutiva:

• descritivas em vez de avaliativas: quando não há julgamento, mas apenas o relato de um evento. Por 
exemplo: “Pedro, hoje você não terminou a sua tarefa”, ao invés de “Pedro, você é preguiçoso”;

• específicas em vez de gerais: por exemplo: “Pedro, hoje você foi muito bem nos exercícios de Matemá-
tica”, ao invés de “Pedro, hoje você foi muito bem na aula”. Para que os(as) educandos(as) sejam capazes 
de mudar seus modos de agir, precisam saber o que, exatamente, você espera deles. Ao referir-se objeti-
vamente a atitudes específicas, você mostra o que pode ser melhorado e evita efeitos negativos associa-
dos ao uso de rótulos, a exemplo de desmotivação e frustração;

• oportunas: as devolutivas são, em geral, mais úteis quanto mais imediatas à ação sobre a qual se refe-
rem. A imediaticidade ajuda a criança a perceber com mais clareza e rapidez quais características de suas 
ações necessitam ser melhoradas ou mantidas. Sabemos, contudo, que nem sempre isto é possível, o 
que reforça ainda mais a importância de descrever de modo específico e claro as interações em questão.

Retomando os passos da Devolutiva Oops!

Cada vez que um acordo for “quebrado” por um(a) ou mais educandos(as):

• vá até a equipe;

• dirija-se à criança ou às crianças que quebrou/quebraram o acordo, comunique que houve uma que-
bra, que a equipe irá receber uma marca e entregue um cartão de quebra de acordo. Quando neces-
sário, especifique qual foi a ação que configurou quebra de acordo. 

Exemplo: “Ana, você quebrou o Acordo 2, pois usou o nível de voz ‘Apresentação’ e havíamos combinado 
o ‘Cochicho’. A equipe ‘Abelha’ irá receber uma marca nesse acordo.”



69

Aprofundamento: por que evitamos o uso da coerção? 

Devolutivas Oops! são tão importantes para o fortalecimento dos afetos positivos quanto as Devolutivas Elos, 
pois oferecem às crianças a oportunidade de identificarem o que pode ser melhorado. Além disso, fornecem 
meios para que as crianças melhorem habilidades de autoconhecimento e assertividade, na medida em que, 
por meio destas devolutivas, os(as) educandos(as) percebem os efeitos de suas ações; e aprendem, por meio 
da conduta do(a) educador(a), a se expressarem sem agredir ou constranger os outros. Neste sentido, um 
cuidado especial deve ser tomado, pois a postura usada durante as Devolutivas Oops! são cruciais para que 
cumpram sua função. Evitar que as crianças as percebam como instrumentos para punir é muito importante, 
uma vez que há aspectos da punição que podem interferir negativamente no processo de aprendizagem e no 
desenvolvimento de habilidades de vida das crianças. 

Quando punido, curiosamente, um indivíduo permanece “inclinado” a agir daquela mesma maneira. A dife-
rença é que tentará evitar a punição, modificando algo na maneira como agiu, e não necessariamente do 
modo esperado por quem pune. Adicionalmente, o efeito da punição é transitório, isto é, as atitudes punidas 
tendem a voltar a ocorrer uma vez que a punição cessa. Outro efeito associado ao uso da punição refere-se 
à produção de sentimentos negativos como raiva, agressividade e frustração naquele que é punido. Punir 
não ensina o que fazer. Assim, evite delongar-se em relação ao não atendimento de suas expectativas pelas 
crianças, ou usar tons de voz punitivos. Ao indicar as quebras de acordo de modo neutro, informando-as de 
forma clara e não punitiva aos(às) educandos(as), você estará favorecendo suas potencialidades e estabele-
cendo interações mais positivas. 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• planejar o uso de “Devolutivas Oops!” neutras e não coercitivas, retirando quaisquer dúvidas pendentes.

PaSSo 12 – comPartilhar deciSõeS com a turma

Objetivos:

• fomentar diretamente o desenvolvimento das habilidades protagonismo, autonomia e cooperação na 
tomada de decisões coletivas.

Seções

• Seção 1 – Por que compartilhar decisões com a turma? 

• Seção 2 – Como compartilhar decisões referentes ao Jogo Elos com a turma?

Habilidades de vida em foco: protagonismo, autonomia, cooperação.

SEÇÃO 1 – Por que compartilhar decisões com a turma?

Como discutido no Passo 4, voltado ao ensino dos Acordos Elos para a turma, o desenvolvimento da autono-
mia é um processo que parte primeiramente do entendimento claro dos princípios de cada contexto social. 
às crianças, essa apropriação é acompanhada de uma equivalência entre “seguir as regras” e “agir correta-
mente”, que faz com que ajam heteronomamente – apenas se sujeitando à vontade do outro. Esse não é 
um objetivo do Programa Elos, mas sim apoiá-las no entendimento de que o convívio social requer acordos 
mútuos e o estabelecimento de consensos que legitimem vez e voz de cada um dos pertencentes ao grupo. 

A implementação do programa nos mostrou que a prática do jogo espontaneamente leva as crianças a come-
çarem a sugerir novos combinados para cada acordo e/ou a questionar os combinados propostos pelo(a) 
educador(a). Ex.: “Professor(a), acho que é melhor usar o nível de voz de cochicho, porque vou precisar da 
ajuda de alguém do grupo se tiver dúvidas” ou “Que tal combinarmos o acordo de lugares ‘siga’ para essa 
atividade?”. Isso já reflete que se encontram em transição da heteronomia à autonomia e buscam chegar em 
acordos consensuais no coletivo. Mas, podemos apoiá-las ainda mais diretamente, oferecendo vivências con-
cretas do exercício de tomada de decisões autônomas e coletivas. Neste passo, então, propomos que você 
planeje como passará a tomar decisões relacionadas ao jogo em conjunto com a turma.
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SEÇÃO 2 – Como compartilhar decisões referentes ao Jogo Elos com a turma?

Decisões em relação aos Combinados Elos

A parti r deste momento, sugerimos que você passe a convidar a turma a refl eti r junto com você como os 
acordos irão valer em cada jogo, relacionando-os sempre à ati vidade proposta. Isso envolve decidir qual o 
nível de voz e qual o combinado de lugares que mais os ajudarão a trabalharem bem na ati vidade, assim como 
quais ações representarão “genti leza”. 

Ex.: você irá propor às crianças a construção em duplas de um “dicionário de rimas”. Primeiramente, explique 
a ati vidade à turma e reti re todas as dúvidas. Em seguida, quando for revisar os Acordos Elos e combinar 
como cada um irá valer durante a parti da, use estratégias para engajar a turma nas decisões, como ilustrado 
a seguir:

• nível de voz: se vocês vão trabalhar em duplas, qual nível de voz 
preferem usar? Por quê?;

• combinado de lugares: vocês precisarão buscar dicionários e 
lápis de cor no armário da sala, qual o melhor combinado de luga-
res para conseguirem construir o dicionário?;

• ações de genti leza: quando esti verem construindo o dicionário 
de rimas, o que podem fazer para serem genti s com o(a) colega?

Decisões em relação aos Elementos de Reconhecimento

Outra forma de fomentar a transição da heteronomia à autonomia é comparti lhar com a turma as deci-
sões a respeito de quais elementos irá uti lizar como reconhecimento para a Comemoração Elos! ao fi nal 
de cada jogo, e a Comemoração Surpresa!, realizada esporadicamente ao fi nal de uma semana. Além 
de envolvê-las na tomada de decisões, você provavelmente se senti rá ajudado pelas crianças na tarefa 
de condução dos jogos, já que variar constantemente os Elementos de Reconhecimento requer uma boa 
dose de criati vidade – que as crianças têm de sobra! 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• passar a comparti lhar com a turma todas as decisões relati vas a como os acordos valem em cada jogo. 

PaSSo 13 – acomPaNhar o Jogo em outra turma

Objeti vos:

• conhecer variações de condução do Jogo Elos;

• fortalecer o coleti vo de educadores(as) que implementam o Jogo Elos na escola, aumentando os recursos 
de apoio mútuo.

Seções

• Seção 1 – Por que acompanhar um jogo conduzido em outra turma? 

• Seção 2 – Procedimentos e cuidados para acompanhar um Jogo Elos em outra turma

SEÇÃO 1 – Por que acompanhar um jogo conduzido em outra turma?

A esta altura, você já teve a oportunidade de conduzir o Jogo Elos em sua turma por alguns meses e a práti ca 
foi lhe dando respostas a dúvidas que ti nha inicialmente. Ações que você inicialmente senti a como suti l-
mente (ou muito) arti fi ciais, hoje provavelmente já estão naturalizadas em sua práti ca e não trazem mais 
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desconforto. Caso nossas hipóteses não estejam coerentes com o que você tem vivido na implementação do 
Jogo Elos, não deixe de comunicar o(a) multiplicador(a) de referência de seu território. 

Apesar de o programa já estar mais facilmente inserido em sua rotina de sala de aula, talvez alguns detalhes 
do jogo ainda demandem mais tempo de seu planejamento, ou mesmo pareçam não estar adequados a 
seus(suas) educandos(as), ou ainda ao seu modo de conduzir suas aulas. Como forma de estimular a si pró-
prio(a) e seus(suas) colegas que também implementam o jogo em suas salas a encontrarem juntos(as) solu-
ções criativas para dificuldades que têm enfrentado, este passo prevê que vocês se organizem para assistir 
jogos uns nas salas dos(as) outros(as). 

Essa prática já foi realizada anteriormente por educadores(as) que implementaram o jogo e listamos abaixo 
os benefícios que puderam observar:

• apoio para encontrar soluções simples a dificuldades que parecem impossíveis de resolver;

• conhecer variações de como conduzir passos do jogo, sem prejuízos a seus objetivos;

• estímulo à criatividade de cada educador(a) para colocar a “sua cara” no Jogo Elos;

• identificar dificuldades comuns e incentivo à busca conjunta de caminhos possíveis para solucioná-las;

• aproximação entre o grupo de educadores(as), favorecendo uma mudança no sentimento recorrente de 
educadores(as) de estarem sós em sua prática.

SEçãO 2 – Procedimentos e cuidados para acompanhar um Jogo Elos em outra turma

Procedimentos para acompanhar um Jogo Elos em outra turma

Para qualificar seu acompanhamento de um jogo em outra turma, é importante checar previamente o pla-
nejamento do jogo com o(a) educador(a) cuja sala você irá visitar. Utilize a planilha abaixo para registro, 
preenchendo-a do mesmo modo como as planilhas de planejamento de seus próprios jogos. Apenas a linha 
“instruções da atividade” não aparece nessa tabela, pois é uma informação útil ao planejamento de quem 
conduz o jogo.

ACOMPANHAMENTO DO JOGO ELOS EM OuTRA TuRMA:  
informações prévias Turma:_________

Atividade (A1)

Instruções da atividade (se você já tiver descrito as instruções da atividade em seu planejamento da aula, não é necessário 
repeti-las aqui)

Atividade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo

Tempo do jogo Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser gentil” nessa atividade (A4)

Como será a Comemoração Elos

Com essas informações, você já está ciente das expectativas de seu(sua) colega em relação ao modo de 
interagir e cooperar das crianças de sua turma. Já está preparado(a) para saber o que observar e considerar 
como quebras e seguimentos dos Acordos Elos. Três outras informações ainda são necessárias previamente 
ao acompanhamento:

• o nome de cada equipe, que pode ser registrado na primeira coluna da tabela de registro da próxima 
página;

• o nome do guardião ou guardiã Elos de cada equipe, a ser registrado ao lado do nome de cada equipe;

• a localização na sala onde cada equipe comumente é montada: essa informação é fundamental para que 
você rapidamente localize cada um dos grupos e consiga acompanhar suas interações.

Cuidados para acompanhar um Jogo Elos em outra turma

Vale a pena retomar alguns cuidados importantes de serem contemplados em seu acompanhamento, para 
interferir o mínimo possível na dinâmica da turma e conforto do(a) educador(a):

• procure auxiliar o(a) educador(a) a sentir-se à vontade com sua presença. Conversem antes sobre isso e, 
se necessário, combinem algumas estratégias de apoio;
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• se surgir algum “impulso” para conduzir algum passo do jogo, tente contê-lo. Seu papel nesse momento 
será apenas de observador(a), para que possa conversar posteriormente com seu(sua) colega a respeito 
de suas impressões, assim como das impressões dele(a) acerca do jogo que você terá conduzido;

• procure limitar também sua interação com as crianças, depois de cumprimentá-las e explicar sua presença; 

• tudo isso pronto, é momento de experimentar o papel de multiplicador(a), registrando as quebras de 
acordos na tabela apresentada a seguir. 

ACOMPANHAMENTO DO JOGO ELOS EM OuTRA TuRMA: Registro Turma:_________

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

Nas linhas abaixo, registre considerações que queira discutir com seu(sua) colega:

 

 

 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• observar a condução do jogo em outra turma, identificando aspectos comuns e distintos em seus 
modos de conduzir o jogo.

PaSSo 14 – realizar a 2ª obServaÇÃo eloS

Objetivos:

• levantar informações sobre o equilíbrio das equipes;

• levantar informações sobre a generalização das interações promovidas pelo Jogo Elos.

Seções

• Seção 1 – Procedimentos para realizar a 2ª Observação Elos

• Seção 2 – Inserir registro de pontuação no gráfico de mapeamento do desempenho da turma no Jogo Elos

• Aprofundamento: generalização das habilidades de vida experimentadas nos jogos

SEçãO 1 – Procedimentos para realizar a 2ª Observação Elos

Pelo seu tempo de experiência com o Jogo Elos, já é possível se preparar para entrar na etapa de Criação, 
na qual convidamos você a propor variações nos passos do jogo e/ou a realizá-los em outros momentos e 
contextos. Antes de iniciá-la, é importante realizar uma nova Observação Elos para checar como os(as) edu-
candos(as) estão transpondo as aprendizagens promovidas pelo jogo para outros momentos, assim como o 
equilíbrio das equipes.
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2ª OBSERVAçãO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________

Ati vidade (A1) Ati vidade extra 

Instruções da ati vidade (se você já ti ver descrito as instruções da ati vidade em seu planejamento da aula, não é necessário 
repeti -las aqui)

Tempo da observação Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade (A4)

Como já destacado nas orientações para sua 1ª Observação Elos, é muito importante que as crianças ajam 
naturalmente. Por isso, não anuncie que fará a observação nem conduza formalmente os acordos e combina-
dos como faz antes de cada jogo. 

Sugerimos que, após a explicação da ati vidade, apenas expresse suas expectati vas em relação a cada um dos 
Acordos Elos, sem remeter-se ao jogo. Ex.: “Nessa ati vidade de armação de sólidos, todos do grupo devem 
ajudar uns aos outros (A4); uti lizem o Nível de Voz 2, de grupo (A2); palitos e massinha extra estarão na mesa 
do(a) professor(a), o guardião ou guardiã de cada grupo poderá vir buscar se o grupo precisar (A3). Bom 
trabalho!”. 

Assim que anunciar o início da ati vidade, e até encerrar o tempo previsto para a observação, uti lize a tabela 
abaixo para o registro das quebras de acordos. 

Importante! 

Lembre-se de inserir a quanti dade total de quebras de cada acordo pela 
turma no Gráfi co do Engajamento da turma em relação aos Acordos 
Elos (pág. 32).

2ª OBSERVAçãO ELOS: REGiSTRO Turma:_________ __/__

Equipes A1
ati vidade

A2
voz

A3
lugares

A4
genti leza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

Nas linhas abaixo, registre suas considerações a respeito da 2ª Observação Elos:

 

 

C
o

n
S

o
li

d
a

ç
ã

o



74

Aprofundamento: generalização das habilidades de vida experimentadas nos jogos

O Programa Elos busca fortalecer os(as) educandos(as), preparando-os(as) no sentido de tomarem decisões 
conscientes, que levem em conta o bem comum e o próprio bem, a partir do desenvolvimento de habilidades 
de vida, de interações positivas e de coletivos democráticos. à medida que a aprendizagem das habilidades 
de vida é consolidada, espera-se que a criança possa apresentar as interações desenvolvidas em novos con-
textos. Assim, por exemplo, uma criança poderá oferecer ajuda a um irmão mais novo que não consegue 
fazer a lição de casa, ou usar um tom de voz mais assertivo em um momento de raiva, sendo capaz de con-
versar em vez de agredir um vizinho que a provoca ao brincarem juntos perto de casa. 

Ambos os exemplos extrapolam a sala de aula e os momentos do jogo. Contudo, tanto a possibilidade de 
ajudar o outro (no primeiro caso) quanto de lidar com uma situação de conflito (no segundo caso) consti-
tuem situações frequentemente vivenciadas durante o Jogo Elos. Assim, ao oportunizar a aprendizagem das 
habilidades de cooperação e assertividade em sala de aula, o(a) educador(a) contribui para que as crianças se 
apropriem destes elementos e os utilizem em outras situações. Para que isto ocorra, são imprescindíveis as 
devolutivas Elos e o reconhecimento, fortalecendo redes de afetos positivos e indicando às crianças quais de 
suas atitudes favorecem a harmonia e os coletivos democráticos em sala de aula. Neste cenário, o(a) educa-
dor(a) precisa estar bastante atento(a) às interações e ações que se dão nos momentos do jogo. 

A partir da percepção dos resultados que seu agir proporcionou, a criança compreenderá os efeitos de suas 
decisões e ações sobre o ambiente e sobre si mesma. Por meio da experiência de jogar e receber as devolu-
tivas, aos poucos, a criança sentirá satisfação pelo ato de colaborar, reconhecerá e valorizará os(as) colegas 
que trabalharem harmonicamente e será reconhecida e valorizada por eles(as). Estes modos de agir trans-
cenderão as paredes da escola, sendo generalizados para outros contextos, uma vez que os novos modos de 
agir estarão incorporados à sua forma de viver.

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• realizar a 2ª Observação Elos;

• se necessário, remanejar equipes;

• se necessário, rever atividades a serem realizadas durante observações e jogos;

• localizar os “níveis” de generalização das aprendizagens fomentadas pelo jogo.
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viSitaS Na coNSolidaÇÃo
Objetivos da Consolidação: criadas as condições favoráveis para o início do jogo, e realizadas as primeiras 
partidas, serão necessárias mais algumas para que os(as) educadores(as) que você estiver acompanhando se 
apropriem do jogo com naturalidade. Uma educadora que participou do programa em 2013 esclarece: “no 
início, eu achava que precisava adequar as minhas aulas ao jogo; com o tempo percebi que é o jogo que se 
adequa às minhas aulas”. Esse conjunto de partidas chamamos de Consolidação. Nesta etapa, sua função 
será ajudar o grupo a avançar na compreensão dos elementos do programa, de modo a aplicá-los de 
maneira cada vez mais eficaz e reflexiva. Para tanto, será necessário oferecer subsídios aos(às) educado-
res(as) para implementarem o Jogo Elos com fidelidade, apoiá-los a se aprofundarem no entendimento dos 
elementos e princípios centrais do programa e gerar dados acerca das características da implementação e de 
seus resultados.

Rotina de trabalho: o que muda em sua rotina de trabaho a partir desta etapa é principalmente o intervalo 
entre suas visitas à escola: de quinzenais, passarão a mensais. Em cada uma delas, você continuará reali-
zando Observações em sala e Reuniões Coletivas com os(as) educadores(as) participantes do programa, que 
poderão ser cada vez menos voltadas ao passo a passo do jogo e cada vez mais focadas em como aprimorar 
a aplicação dos princípios do programa por trás de seus passos (ex: Reconhecimento, Devolutivas, Generali-
zação de habilidades de vida etc.). 

Reuniões com direção e equipe pedagógica: além de reunir-se com os(as) educadores(as), é muito impor-
tante que na Segunda Etapa de implementação você realize periodicamente reuniões com a gestão escolar. 
Esses encontros terão por objetivo informar acerca do andamento do programa na escola. Você pode trazer 
relatos de cenas, dados sobre os avanços e dificuldades observados, benefícios do programa. Pautar essa 
conversa nos dados sistematizados nos instrumentos de monitoramento dará mais consistência a suas colo-
cações. Investir nesse diálogo tem se mostrado fundamental à garantia da viabilidade do trabalho, uma vez 
que em variadas situações são necessários apoios logísticos por parte da gestão. 

Além disso, o diálogo com a gestão escolar é também condição para que novos espaços de trocas entre edu-
cadores(as) sejam criados e para que o programa passe a ser incorporado como uma estratégia da escola – ao 
invés de um método que é meramente nela realizado. 

Aprofundamento na análise dos Registros de Pontuação: por fim, um último aspecto que difere a Consoli-
dação da Familiarização é que será necessário, cada vez mais, realizar análises cuidadosas e aprofundadas do 
desenvolvimento de cada turma, cada equipe, cada educando(a) em relação à proposta do jogo. Para isso, os 
Registros de Pontuação se mostram um dos mais importantes e úteis recursos. Por isso, com apoio presencial 
do(a) formador(a) federal do programa, convidamos você a exercitar a análise de conjuntos de Registros de 
Pontuação, a fim de identificar o estabelecimento – ou não – de tendências nas interações dos(as) educan-
dos(as), individualmente, em suas equipes ou na turma como um todo; o aumento – ou não – do compro-
misso das equipes e da turma com os Acordos Elos; o levantamento de hipóteses sobre os fatores que agem 
positiva e negativamente sobre o desenvolvimento da turma em relação ao jogo; e, por fim, o levantamento 
de proposições de condições adicionais que o(a) educador(a) pode oferecer à sua turma para apoiá-la, a 
partir de suas próprias características. Para esse exercício, apresentamos três Registros de Pontuação de 
jogos hipotéticos em uma mesma turma, seguidos de uma tabela de apoio para a análise dos instrumentos. 
Sugerimos seu preenchimento e discussão com o grupo de multiplicadores. 

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO  Turma: 2º B

Atividade (A1) Jogos de tabuleiro – Matemática

Tempo do jogo 
10 min

Local sala de aula Nível de voz (A2) 2 Acordo de lugares (A3) Pare

JOGO ELOS: REGiSTRO 

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1: Dragões 1 1 2 1 5

Equipe 2: Mosqueteiros 1 1 2 0 4

Equipe 3: Cachorro 1 2 2 1 6

Equipe 4: Araucária 2 1 3 2 8

Equipe 5: Curupiras 2 2 4 2 10

Total de quebras por acordo 7 8 13 6 33
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JOGO ELOS: PLANEJAMENTO  Turma: 2º B

Atividade (A1) Resolução de Problemas – Matemática

Tempo do jogo 
10 min

Local sala de aula Nível de voz (A2) 2 Acordo de lugares (A3) Pare

JOGO ELOS: REGiSTRO 

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1: Dragões 0 1 2 1 4

Equipe 2: Mosqueteiros 1 1 2 0 4

Equipe 3: Cachorro 2 1 2 0 5

Equipe 4: Araucária 1 0 3 1 5

Equipe 5: Curupiras 0 1 2 1 4

Total de quebras por acordo 4 4 11 3 22

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO  Turma: 2º B

Atividade (A1) Produção textual em grupos – Língua Portuguesa

Tempo do jogo 
10 min

Local sala de aula Nível de voz (A2) 2 Acordo de lugares (A3) Pare

JOGO ELOS: REGiSTRO 

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1: Dragões 0 1 2 1 4

Equipe 2: Mosqueteiros 0 1 3 0 4

Equipe 3: Cachorro 0 1 2 1 4

Equipe 4: Araucária 0 1 2 0 3

Equipe 5: Curupiras 0 0 3 1 4

Total de quebras por acordo 0 4 12 3 19

Tabela de apoio para a análise dos Registros de Pontuação

Há formação 
de alguma 

“tendência”?

Houve aumento do 
compromisso com 
algum ou alguns 
acordos? Quais?

Há dificuldade com 
o compromisso de 
algum ou alguns 
acordos? Quais?

Hipóteses

Como o(a) educa-
dor(a) pode apoiar 
essa equipe ou a 

turma?

Equipe 1: 

Equipe 2: 

Equipe 3: 

Equipe 4: 

Equipe 5: 

Equipe 6: 

Turma
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viSita 3 – aPoiar a coNduÇÃo do 1º Jogo

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 7 – Conduzir o 1º Jogo Elos

Nas salas de aula
OBJETiVO:

acompanhar a condução do 1º Jogo Elos em cada turma, identificando necessidades de apoio de cada 
educador(a):

a) observar a condução do 1º Jogo Elos, utilizando o Registro de Pontuação para 
registrar as quebras de Acordos Elos;

Toda a observação 
(+- 35min)

b) preencher um Questionário de Acompanhamento de Jogos Elos. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) observar a condução do 1º Jogo Elos, utilizando o Registro de Pontuação para registrar as quebras de 
Acordos Elos (+-35 min)

Pois bem, o jogo teve ou terá em breve início nas salas de aula que você acompanha! No Passo 7, você e edu-
cadores(as) encontram uma descrição detalhada da sequência de ações esperadas do(a) educador(a) para 
uma boa execução do jogo. Leia-o atentamente, destacando aspectos que prevê – pelo seu conhecimento 
prévio do grupo de educadores(as) com o qual vem trabalhando desde o início da implementação – que pode 
necessitar de maior apoio. Para acompanhar o jogo de maneira qualificada, você necessita ter em mãos dois 
instrumentos, disponíveis na seção Visita 3, de seu Caderno de Instrumentos: 

• Questionário de Acompanhamento de Jogos Elos;

• Registro de Pontuação.

Em formato de perguntas, destacamos elementos importantes de serem contemplados pelos(as) educado-
res(as) desde o primeiro até o último jogo, que serão aprimorados gradativamente. Você poderá sempre 
retomá-las tanto para orientar sua observação quanto para apoià-lo(a) na condução das Reuniões Coletivas. 
Sugerimos a leitura prévia, com destaques ao que considera mais importante a cada jogo. Durante as obser-
vações, você terá o auxílio do Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação para identificar a fideli-
dade da condução dos(as) educadores(as). 

Antes do jogo: 

• a atividade foi planejada previamente, considerando as condições de todos(as) os(as) educandos(as)?

• a(a) educador(a) demonstrou ter conseguido integrar tal planejamento a sua prática ou configurou-se em 
um tempo oneroso? Como você pode apoiá-lo a tornar esse passo mais simples e funcional?

• a(s) atividade(s) escolhida(s) é(são) de possível execução por toda a classe? Alguma criança apresenta 
dificuldades expressivas que necessitam de intervenção do(a) educador(a)? Os(as) demais educandos(as) 
da equipe podem aprender a apoiar essa criança na realização da atividade?

• a explicação da atividade foi clara, precisa, concisa e acessível a toda a turma?

• todos os materiais didáticos necessários estão expostos na sala? Os(as) educandos(as) demonstram 
familiaridade?

• no momento de revisar os Acordos Elos e combinar como cada um se aplicará durante o jogo, o(a) edu-
cador(a) deixou clara a relação com as características da atividade? Verificou o entendimento de todos?

Durante o jogo:

• o(a) educador(a) consegue limitar sua interação verbal com a turma às quebras ou seguimento dos acor-
dos e combinados utilizando voz neutra? Faz uso dos cartões com tranquilidade, dando devolutivas sucin-
tas e claras?

• o(a) educador(a) demonstra excessiva preocupação ou foco primordial na quebra/não quebra de acor-
dos pelas equipes? Um aspecto que auxilia você, multiplicador(a) a observar este aspecto é atentar-se 
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ao modo como as crianças reagem às devolutivas Oops! e Elos: elas se preocupam demasiadamente em 
não receber devolutivas Oops!? Ou demonstram percebê-las apenas como parte (e parte não aversiva) 
do jogo? 

• o(a) educador(a) consegue equilibrar, na medida do possível, a quantidade de devolutivas Oops! e Elos?

• após cada Devolutiva Oops!, o(a) educador(a) realiza o registro das quebras no Painel de Registro Elos? 
Consegue fazê-lo de forma neutra ou demonstra descontentamento e/ou repreensão de alguma forma, 
mesmo que sutil?

• o(a) educador(a) demonstra clareza em relação a quais ações das crianças representam quebra de cada 
um dos acordos ou há critérios confusos? Uma forma de atentar-se a isso é considerar: se ficou confuso 
para você, multiplicador(a), para as crianças provavelmente também ficou – podendo a confusão ser 
ainda mais severa.

Ao final do jogo: 

• em especial nas etapas de finalização do jogo, o(a) educador(a) envolve e potencializa a figura dos guar-
diões e guardiãs Elos?

• ao contabilizar as quebras de acordos, o(a) educador(a) consegue destacar apenas as equipes que que-
braram até 4 vezes os acordos, contendo repreensões às demais equipes? 

• o momento de registro das equipes ganhadoras no Painel de Registro Elos é feito de maneira lúdica e 
descontraída?

• o(a) educador(a) utiliza os Caderninhos Elos em todos os jogos?

• além dos Caderninhos, o(a) educador(a) conduz outra atividade ou entrega algo às crianças com função 
de reconhecimento? Este reconhecimento é efetivamente valorizado pela turma? Varia ao longo do ano?

Ao longo das experiências com o programa foi possível notar que muitos(as) educadores(as) mantêm 
ao longo de grande parte do período de implementação uma dificuldade em conduzir todos os passos 
previstos para a condução dos jogos. É seu papel, como multiplicador(a), atentar-se às necessidades espe-
cíficas de cada educador(a), compreendendo se há dificuldades com a execução de algum elemento fun-
damental do programa e elaborando condições específicas de apoio. Isso é fundamental especialmente 
para que os(as) educadores(as) não se frustrem com a demora para obter resultados com o programa ou, 
ainda, para que não interpretem essa demora como ineficácia da proposta – sem se darem conta de que 
sua implementação não está seguindo os critérios de fidelidade que garantem a obtenção dos resultados. 

b) preencher um Questionário de Acompanhamento de Jogos Elos (10 min)

Ao final do tempo estipulado para o Jogo Elos, é importante preencher o primeiro Questionário de Acompa-
nhamento de Jogos Elos. Nele, você registrará os itens de fidelidade contemplados na condução do(a) edu-
cador(a), dentre aqueles que representam uma boa condução de um jogo. Como esse registro, você poderá 
qualificar seu apoio em sua próxima reunião.

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

Na Reunião Coletiva com educadores(as)
OBJETiVOS:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao 1º Jogo Elos de cada turma; 30 min
b) apoiar educadores(as) a inserir os resultados do RP no gráfico do Engajamento da turma em 

relação aos Acordos Elos;
in

c) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos que precisam ser aprimorados na condução 
do jogo, fomentando apoio mútuo entre os(as) próprios(as) educadores(as);

15 min

d) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos cuja condução foi exitosa ao longo do jogo, 
fomentando apoio mútuo entre os(as) próprios(as) educadores(as);

15 min

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa; 10 min

f) dar orientações para a próxima visita; 10 min

g) fora da reunião: Preencher um Questionário de Encerramento da Familiarização. 10 min
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ORiENTAçÕES:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao 1º Jogo Elos de cada turma (30 min)

Assim como realizado na Reunião Coletiva referente à 1ª Observação Elos, sua principal tarefa nesta reunião 
será compartilhar os Registros de Pontuação dos primeiros jogos e fomentar uma análise coletiva de seus 
resultados, a exemplo do exercício realizado na abertura da seção de visitas da Consolidação: levantando 
hipóteses sobre os fatores que podem ter interferido positiva e negativamente no desempenho e engaja-
mento da turma no jogo. 

Provavelmente terá havido discrepâncias entre a quantidade de quebras de acordo registradas por você e 
a quantidade registrada pelos(as) educadores(as), especialmente porque a partir do lugar de mediador(a) 
do jogo, várias quebras podem passar despercebidas. Isso se torna ainda mais sujeito a ocorrer quando o(a) 
educador(a) não restringe sua interação com a turma às devolutivas Oops! e Elos. As discrepâncias, por isso, 
devem ser explicitadas e o grupo deve ser convidado a refletir conjuntamente sobre como “apurar” mais a 
atenção e o olhar durante os jogos. 

b) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no gráfico do Engajamento da turma em relação 
aos Acordos Elos (10 min) 

Também à semelhança de como foi realizado na 1ª Observação Elos, auxilie o grupo a inserir as informações 
dos Registros de Pontuação nos gráficos do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos.

c) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos que precisam ser aprimorados na condução do jogo, 
fomentando apoio mútuo entre os(as) próprios(as) educadores(as) (15 min)

Nos Questionários de Acompanhamento de jogos, você terá identificado aspectos que precisam ser aprimo-
rados na condução de cada educador(a). Com delicadeza para não abordar todos de uma vez só, nem expor 
dificuldades de modo a constranger algum(a) educador(a), é importante abordá-los. Lembre-se que vocês 
terão desta terceira até sua última visita para contemplá-los. Por isso, não há necessidade de tratar de todos 
os aspectos a serem melhorados, mas selecionar aqueles que têm gerado maior prejuízo à boa consecução 
do jogo. Se considerar necessário, retome com o grupo as características da condução de jogo descritas no 
Passo 7 (pág. 37 do Guia do(a) Educador(a) e 52 deste guia).

Por fim, fomente o grupo a discutir coletivamente seus primeiros jogos com base nos Registros de Pontuação 
que todos produziram, levantando hipóteses sobre os aspectos que interferiram positiva e negativamente no 
engajamento da turma com os Acordos Elos. Dentre as hipóteses, é sempre importante investigar:

• aspectos que concernem aos padrões individuais de interação de cada criança;

• aspectos relacionados ao modo como o grupo e a própria turma fortalecem e mantêm esses padrões de 
interação;

• aspectos relacionados ao modo como o(a) educador fortalece e mantém esses padrões de interação.

d) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos cuja condução foi exitosa ao longo do jogo, fomentando 
apoio mútuo entre os(as) próprios(as) educadores(as) (15 min)

Assim como orientamos os(as) educadores(as) a destacarem aspectos exitosos das interações apresentadas 
durante os jogos, também é seu papel como multiplicador(a) apoiar os(as) educadores(as) a notarem aspec-
tos exitosos de sua prática como mediadores do jogo. Com auxílio dos Questionários de Acompanhamento de 
Jogos preenchidos por você em cada observação, e também de sua percepção em relação a elementos não 
contemplados nos instrumentos, destaque o investimento do grupo de educadores(as) na implementação 
com fidelidade ao programa. Procure também destacar os impactos positivos deste zelo no modo como a 
turma responde ao jogo. 

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (10 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) o segundo Questionário de Avaliação Continuada do 
Programa (consta na seção Visita 3 de seu Caderno de Instrumentos). 
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Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente. 

f) dar orientações para a próxima visita (10 min)

No intervalo entre esta e a próxima visita, os(as) educadores(as) deverão realizar autonomamente os Passos 
8 e 9 e ler previamente o Passo 10, que será realizado conjuntamente na próxima Reunião Coletiva. 

• orientar educadores(as) a conduzirem o Passo 8, referente à seleção de atividades facilmente realizadas 
em conjunto com o Jogo Elos;

• orientar educadores(as) a estudarem o Passo 9, referente a características importantes de instruções e 
de “Boa Comunicação” e tentarem aplicar seus princípios em sua prática pedagógica.

Solicitar que registrem suas dúvidas e considerações para serem discutidas na próxima Reunião Coletiva. 

viSita 4 – aPoiar eScolha de atividadeS, boa 
comuNicaÇÃo e recoNhecimeNto NoS JogoS

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 7 – Condução de Jogo

• Passo 8 – Momentos para a condução dos jogos

• Passo 9 – Instruções e Boa Comunicação

• Passo 10 – Elementos de Reconhecimento

QuESTÕES PARA APROFuNDAMENTO 

Nesta visita, seu foco será abordar – tanto no acompanhamento às salas quanto na Reunião Coletiva – alguns 
elementos essenciais do programa, descritos nos passos 8, 9 e 10. Os(as) educadores(as) terão lido previa-
mente os passos 8 e 9, relacionados à escolha de atividades que tornam o jogo mais promissor e a aspectos 
fundamentais de uma Boa Comunicação, que podem ser considerados para aprimorar as orientações das 
atividades para a turma. É importante que você também leia os passos e se aproprie das orientações e cri-
térios descritos. Como apoio adicional a seu preparo como multiplicador(a), apresentamos a seguir alguns 
exercícios reflexivos sobre os passos 9 e 10, a serem realizados coletivamente na visita de monitoramento 
do(a) formador(a) federal.

instruções e Boa Comunicação

“Já entrei contigo em comunicação tão forte que deixei de existir sendo. Tu tornas-te um eu. É tão difícil 
falar e dizer coisas que nunca podem ser ditas. É tão silencioso. Como traduzir o silêncio do encontro real, 
entre nós dois Dificílimo contar: olhei para você fixamente por uns instantes, tais momentos são meu 
segredo. Houve o que se chama de comunhão perfeita... Eu chamo isso de estado agudo de felicidade.”

– Clarice Lispector -

1. Joana é educadora do 1º ano e não tem o hábito de trabalhar em grupos, mas aceitou o desafio de jogar 
o Jogo Elos com a sua turma. Na 8ª semana de implementação, o(a) multiplicador(a) que a estava acompa-
nhando entrou na sala para observar uma partida. Joana formou as equipes e explicou aos alunos a atividade 
a ser realizada durante o jogo, a qual dividiu em cinco passos. Para que as crianças lembrassem as instruções, 
ela as registrou na lousa, de maneira clara, objetiva e sucinta. Registrou também uma atividade complemen-
tar para as equipes que terminassem antes das demais. Quando Joana anunciou o início da partida, 6 crianças 
sentadas de costas para a lousa levantaram-se, ocasionando quebras do Acordo Elos 3. Além disso, algumas 
crianças ficaram muito tempo olhando para a atividade sem realizá-la. Algumas crianças utilizaram o nível de 
voz 3 para perguntar aos colegas o que era preciso ser feito. O Registro de Pontuação ficou preenchido da 
seguinte forma:
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1ª OBSERVAçãO ELOS: REGiSTRO Turma:1º C

Equipes A1
atividade

A2
voz

A3
lugares

A4
gentileza

Total de 
quebras

Equipe 1: Dragões 4 2 3 0 9

Equipe 2: Saci 2 1 4 1 8

Equipe 3: Raposas 3 2 2 0 7

Equipe 4: Trevo da Sorte 4 2 2 0 8

Equipe 5: Curupiras 2 1 3 0 6

Total de quebras por acordo 15 8 14 1 33

a) O que pode ter ocasionado as quebras de regras?

b) O que Joana poderia ter feito para facilitar a compreensão dos alunos?

c) Como você agiria se fosse o(a) multiplicador(a) nessa situação?

2. Analise as seguintes situações e discuta brevemente, em grupo, de que maneira elas podem contribuir ou 
prejudicar a comunicação.

• Educador(a) leva 20 minutos para explicar uma atividade para a sua turma de primeiro ano.

• Educador(a) explica o Acordo 1 do Jogo Elos pela primeira vez e pede para um(a) educando(a) dar exem-
plos desse acordo sendo cumprido na sala de aula.

• Educador(a) explica os Acordos 1, 2, 3 e 4 do Jogo Elos pela primeira vez e, em seguida, pede para um(a) 
educando(a) dar exemplos de todos os acordos sendo cumpridos na sala de aula.

3. Relate alguma cena que você tenha presenciado em que um(a) dos(as) educadores(as) que você acompa-
nha se comunicou de maneira eficaz com a turma, ou seja, as crianças compreenderam bem o que foi expli-
cado e conseguiram executar a atividade solicitada sem a ajuda do professor. Destaque o que garantiu a Boa 
Comunicação nesta cena. 
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4. Quais instrumentos do programa podem ajudá-lo(a) a identificar se a comunicação está ocorrendo de 
modo eficaz?

5. Em grupos, olhem rapidamente Registros de Pontuação dos(as) educadores(as) das escolas que vocês 
acompanham. Escolham uma turma com muitas quebras de regras. Analisando também os Questionários de 
Fidelidade na Consolidação e Criação dessa turma, analise se está havendo alguma dificuldade de comunica-
ção entre educador(a) e a turma. Qual? Como você gostaria de explorar esse tema com os(as) educadores(as) 
que você acompanha? Registre suas reflexões.

Reconhecimentos: o que e quando reconhecer

Conforme discutido no Passo 10, o reconhecimento tem efeito no autoconceito e autoestima dos indivíduos 
e, particularmente, das crianças na fase de desenvolvimento em que se encontram os(as) educandos(as) que 
participam do Programa Elos. Por isso, além de praticar o olhar à percepção das interações positivas e coleti-
vas em sala de aula, é fundamental apurá-lo para notar em especial o engajamento de crianças e equipes que 
não costumam envolver-se com as atividades, com o coletivo e/ou com combinados. Assim, se tornará mais 
fácil e natural reconhecer aquelas que “estão quase lá” ou que conseguiram “chegar lá” com muito esforço, 
e ajudá-las em seus processos de mudança. A contribuição para a construção de segurança dessas crianças 
é de ainda maior impacto em situações particularmente desafiadoras, como, por exemplo, manter o nível de 
voz 3 durante uma atividade em grupo excitante. Vejamos:

6. O Acordo 1 diz respeito às instruções da atividade. Escreva uma situação ou exemplo de atividade em que 
cumprir esse acordo possa ser particularmente desafiador:

7. O Acordo 2 diz respeito ao nível de voz empregado na atividade. Escreva uma situação ou exemplo de ati-
vidade em que cumprir esse acordo possa ser particularmente desafiador:

8. O Acordo 3 diz respeito ao combinado dos lugares. Escreva uma situação ou exemplo de atividade em que 
cumprir esse acordo possa ser particularmente desafiador:



83

9. Reveja Registros de Pontuação das parti das que você observou e encontre alguma em que tenha havido 
muitas quebras de acordos. Agora analise o Questi onário de Fidelidade na Consolidação e Criação dessa par-
ti da. O(a) educador(a) reconheceu o cumprimento dos acordos quando isso ocorreu? Em sua avaliação, que 
situações poderiam ter sido mais valorizadas? De que maneira você pode abordar essa temáti ca com o(a) 
educador(a)?

Sobre o Acordo 4: ser gentil

“(...) respeitar alguém signifi ca respeitar sua individualidade, suas formas 
de expressão e imagem, suas origens, suas escolhas, suas opiniões, seus 
limites e seus senti mentos. Respeitar não implica em concordar com o outro 
ou elogiar qualquer ti po de conduta. Signifi ca não ter o direito de desquali-
fi car, menosprezar, ridicularizar, oprimir e/ou impor”

Serrão e Baleeiro (1999, p. 32)

Entendemos que o Acordo 4 seja um dos mais importantes e mais abstratos do jogo. Isso signifi ca que as 
crianças necessitarão de maior apoio para compreender que ati tudes podem ser nomeadas genti leza, assim 
como quais representam falta de genti leza. Signifi ca, também, que os(as) educadores(as) necessitarão de 
mais recursos para abordar o que verdadeiramente este acordo representa. 

Ao nos referirmos a genti leza, estamos falando de respeito ao(à) outro(a) e, conforme a defi nição de Serrão 
e Baleeiro (1999), à falarmos em respeito não nos referimos a um sinônimo de obediência ao(à) professor(a), 
como corriqueiramente é empregado. Não é sinônimo de “manter a boca fechada” ou de “fi car quieti nho”. 
Respeito tem um signifi cado bastante disti nto de submissão e é uma conquista, não uma imposição (como é 
o medo). É comum que em situações desafi adoras e desgastantes, alguns(mas) educadores(as) empreguem 
os termos respeito e obediência como sinônimos. Também é comum que se trate o respeito como algo que 
os adultos merecem mais que as crianças, como destacado no trecho a seguir:

“Respeito é bom, e eu gosto. Essa frase é repeti da por professores, em toda parte. (...) A premissa embu-
ti da nessa colocação é a de que o professor tem mais direito a ser respeitado do que o estudante. (...) a 
cada direito corresponde um dever, mas a frase em questão enfati za apenas o respeito “que se recebe”, 
esquecendo-se do respeito “que se deve oferecer” ao outro. No que se refere ao dever de respeitar o outro, 
a responsabilidade do professor é bem maior que a do estudante. Afi nal, cabe ao professor a liderança do 
processo educati vo, e educar começa pelo exemplo que se dá.”

(Milani, 2005, p. 23)

10. Discuta em seu grupo como a noção de respeito da maneira como foi apresentada se aplica às situações 
descritas abaixo:

• alguns(mas) educandos(as) estão correndo pela sala durante uma parti da do Jogo Elos em que o combi-
nado dos lugares era PARE. Acidentalmente, uma criança tropeça no pé da outra, cai sobre uma estante 
da sala, derrubando-a e quebrando todos os objetos que estavam sobre ela. A educadora, chocada com 
a situação, reage com um berro e um murro forte na mesa. Durante os próximos 30 minutos, fala com 
muita raiva para toda a turma sobre a importância de zelar pelo espaço que é de todos. Algumas crianças 
levantam a mão para falar e ela responde “agora quem está falando sou eu!”;

• um educando arranca um lápis da mão de um colega;

• uma educadora joga uma parti da Elos de 20 minutos com a sua turma de 2º ano. Durante todo esse 
tempo, ocorreram apenas 2 quebras de acordo. A professora quer dar uma atenção especial para algu-
mas crianças que estão tendo mais difi culdade e, aproveitando o silêncio, pede que todos permaneçam 
dessa maneira por mais uma hora e meia;
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• numa roda de conversa, o educador faz uma pergunta para a turma. Duas crianças levantam a mão e 
aguardam sua vez para falar. Outra, ansiosa para responder, grita a resposta;

• a educadora pede aos seus(suas) educandos(as) que façam um cartão de “Feliz Dia dos Pais”. Todos, sem 
exceção, devem fazê-lo. Solicita que essa atividade seja feita individualmente durante uma partida do 
Jogo Elos e que, portanto, o nível de voz deverá ser 0. Nessa sala, duas crianças não conhecem seus pais 
e uma das crianças é filha adotiva de um casal de mulheres. Houve 25 quebras de acordo nessa partida.

Vamos refletir?

11. Os(as) educadores(as) acompanhados(as) por você têm reconhecido o cumprimento dos acordos e as 
interações positivas dos(as) educandos(as) dentro e, especialmente, fora do jogo? Se sim, compartilhe com 
seu grupo quais estratégias têm utilizado? Se não, discuta no grupo como você pode encorajá-los(las) a reco-
nhecerem mais os avanços dos(as) seus(suas) educandos(as), tornando o reconhecimento uma prática coti-
diana, natural e afetuosa. 

Nas salas de aula

OBJETiVOS:

a) observar a condução do Jogo Elos, utilizando o Registro de Pontuação para regis-
trar as quebras de Acordos Elos;

Toda a observação 
(+- 35min)

b) analisar, em especial, a adequação da atividade para o momento de jogo (Passo 8); Toda a observação 
(+- 35min)

c) analisar, em especial, as características das instruções oferecidas (Passo 9); Toda a observação 
(+- 35min)

d) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) observar a condução do 1º Jogo Elos, utilizando o Registro de Pontuação para registrar as quebras de 
Acordos Elos (+- 35 min)

Para acompanhar o jogo de maneira qualificada, você necessita ter em mãos dois instrumentos, disponíveis 
na seção Visita 4 de seu Caderno de Instrumentos: 

• Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação;

• Registro de Pontuação.

Se considerar útil, retome os destaques apresentados na seção (a) da Visita 3.

b) analisar, em especial, a adequação da atividade para o momento de jogo (Passo 8) (+- 35 min)

Durante toda a observação, é importante você estar com o olhar atento, em especial às características da 
atividade proposta pelo(a) educador(a) à turma e aos impactos disso no engajamento das crianças durante o 
jogo. Algumas situações são bastante comuns e merecem destaque, para posterior orientação:

• além das características da atividade em si, os aspectos “local”, “hora do dia” e “disciplina”, por exemplo, 
exercem importante e diversa influência nas interações da turma; justamente por isso, é importante 
variá-las e garantir uma experiência diversificada para as crianças – o que favorece que desenvolvam um 
repertório fortalecido de cooperação, interações harmônicas e engajamento em atividades acadêmicas;

• em relação às características da própria atividade, é de grande importância contemplar os aspectos 
lúdico, envolvente e com sentido à realidade dos(as) educandos(as). De outro modo, pouco adiantará 
utilizar os mais variados e interessantes elementos de reconhecimento e de formação de identidade das 
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equipes. Cedo ou tarde o jogo se tornará maçante e desinteressante para as crianças, que não verão sen-
tido em participar das Comemorações Elos ao final dos jogos. Ou, o que é pior, elas aprenderão a realizar 
as atividades irrefletidamente, apenas por submissão à figura de autoridade do(a) educador(a);

• não é raro encontrar crianças que desafiam as habilidades do(a) educador(a) em relação à elaboração 
de condições de ensino coerentes com seus repertórios e características. A depender da circunstância, 
parece quase natural responsabilizar a própria criança por sua incompreensão, avaliando-a como incapaz 
ou pouco capaz cognitivamente. É claro que há entre os(as) educandos(as) crianças com variadas habili-
dades cognitivas, afetivas e sociais, e o processo de Inclusão Escolar traz essa realidade para dentro de 
todas as salas de aula. Isso não significa, no entanto, que há crianças inacessíveis ou que podem ficar à 
margem das atividades propostas em sala. É necessário, de alguma forma, “olhar verdadeiramente” para 
as características, potenciais e competências de cada educando(a) e estimulá-lo(a) a ir além – atuar na 
famosa zona de desenvolvimento proximal. Na realidade conturbada e desgastante de muitas turmas, no 
entanto, não raro encontramos crianças cuja deficiência é colocada inconscientemente à frente das suas 
potencialidades. Esses são os casos em que as atividades propostas não são compreensíveis a todos(as), 
nem voltadas a todos(as). Seu olhar externo é fundamental para apoio nesses casos. Para lidar com este 
tipo de cenário, o(a) educador(a) pode propor mais de um tipo de atividade, ou mais de um tipo de orien-
tação para a realização da mesma;

• há educadores(as), a maioria deles(as), extremamente criativos(as) e que se engajam de tal maneira na 
elaboração de atividades variadas e coerentes às características de todos os(as) educandos(as) da turma 
que criam condições divertidas e satisfatórias de aprendizagem e de jogo para toda a turma. Lembre-se 
também de destacar e valorizar esse envolvimento, não apenas as dificuldades que os(as) educadores 
eventualmente enfrentam.

c) analisar, em especial, as características das instruções oferecidas (Passo 9) (+- 35 min)

Também ao longo de toda a observação é importante você estar com o olhar atento à habilidade do(a) edu-
cador(a) em relação ao modo de instruir a turma para a realização da atividade. Alguns equívocos comuns 
merecem destaque:

• especialmente para as crianças mais novas atendidas pelo Programa Elos, exemplos configuram-se como 
um recurso de inestimável valor na qualificação da comunicação. Se perceber que esse recurso precisa 
ser melhor ou mais explorado em alguma turma, não deixe de registrar esse destaque simples para dis-
cutir na Reunião Coletiva;

• clareza, concisão e precisão são habilidades a serem cultivadas diariamente e é muito fácil deslizar em 
qualquer uma delas. Seu papel, como multiplicador(a), é atentar-se a esses deslizes e apoiar os(as) educa-
dores(as) a elaborarem novas formas de comunicação com a turma, quando necessário.

d) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação (10 min)

Ao final do tempo estipulado para o Jogo Elos, não esqueça de preencher o Questionário de Fidelidade na 
Consolidação e Criação, indicando os itens de fidelidade contemplados na condução do(a) educador(a). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao último Jogo Elos de cada turma; 30 min
b) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos que precisam ser aprimorados na condução 

do jogo, especialmente relacionados à adequação das atividades e às características das 
instruções oferecidas (Passo 8);

15 min

c) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos cuja condução foi exitosa ao longo do jogo, 
especialmente relacionados à adequação das atividades e às características das instruções 
oferecidas (Passo 9);

15 min

d) conduzir discussão sobre os Elementos de Reconhecimento (Passo 10); 20 min
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e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa; 5 min
f) dar orientações para a próxima visita. 5 min

ORiENTAçÕES:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao último Jogo Elos de cada turma (30 min)

Como nas Reuniões Coletivas anteriores, fomente o compartilhamento dos Registros de Pontuação dos jogos 
realizados em todas as turmas, acompanhados por você, e estimule a discussão coletiva a respeito dos fato-
res que interferiram nas quebras e no seguimento dos acordos. É também interessante que Registros de 
Pontuação de jogos ou observações não acompanhados por você sejam tema de discussão no grupo.

b) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos que precisam ser aprimorados na condução do jogo, 
especialmente relacionados à adequação das atividades (Passo 8) (15 min)

Nos Questionários de Fidelidade na Consolidação e Criação, preenchidos por você ao final de suas observa-
ções, você terá identificado (ou não) aspectos relacionados à adequação das atividades propostas pelos(as) 
educadores(as). Fomente uma discussão crítica de autoavaliação da prática dos(as) educadores(as), pautada 
em seus registros. 

c) apoiar educadores(as) a localizarem aspectos cuja condução foi exitosa ao longo do jogo, especial-
mente relacionados à adequação das características das instruções oferecidas (Passo 9) (15 min)

Proceda da mesma forma no apoio ao grupo em relação à autoavaliação das instruções das atividades ofere-
cidas por cada educador(a). 

d) conduzir discussão sobre os Elementos de Reconhecimento (Passo 10) (20 min)

O Passo 10, a princípio, não foi ainda estudado pelos(as) educadores(as) e esta reunião será o primeiro 
momento após a formação inicial do programa no qual o tema do Reconhecimento será debatido com maior 
profundidade. Nossa expectativa é que as discussões abordadas nas seções “Reconhecimento: o que é e 
quando reconhecer” e “Sobre o Acordo 4: ser gentil” tenham conferido a você mais recursos de apoio aos(às) 
educadores(as). Algumas necessidades são bastante comuns e merecem sua atenção especial:

• por mais que tenha sido debatido na Formação e discutido no Passo 10, o conceito de Reconhecimento 
não é tão simples quanto parece, e é facilmente confundido com o senso comum de premiação, fator 
que leva à comum confusão entre reconhecimento e barganha. Explore, se necessário com bastante 
profundidade, o quadro “É importante saber”, da pág. 54 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 63 deste Guia. 
Aborde, especialmente, a diferença entre premiação, barganha e reconhecimento;

• sendo o reconhecimento um elemento central do Programa Elos, é fundamental que seja realizado nas 
frequências e momentos indicados. Muitos(as) educadores(as), no entanto, preferem realizá-lo espora-
dicamente ou com atraso. Com isso, tornam o recurso praticamente ineficaz. Se isso ocorrer, vale a pena 
compreender o que tem levado os(as) educadores(as) a tomarem essas decisões;

• por preverem excesso de tempo gasto com a escolha coletiva de elementos de reconhecimento, com 
participação ativa das crianças, alguns(mas) educadores(as) têm definido sozinhos tais elementos, com-
prometendo o envolvimento e motivação das crianças. Um convite ao compartilhamento de ideias das 
crianças de outras turmas pode ser efetivo para demonstrar o potencial do engajamento das crianças na 
seleção de elementos;

• por fim, uma última situação que tem sido corriqueira na implementação do programa é um sentimento 
de desconforto de educadores(as) ao elogiarem seus educandos(as) quando eles(as) se comprometem 
com acordos coletivos. Entendemos esse fenômeno como um sintoma de um sistema de relações em 
que a punição e o desgaste são tão frequentes que o valor de uma cultura de paz e afetividade é menos-
prezado. É possível, inclusive, que os(as) educadores(as) que apresentam esse tipo de reação estejam 
em algum processo de sofrimento emocional – de cunho pessoal ou profissional. Em geral, eles(as) são 
também pouco reconhecidos(as) cotidianamente. Esteja sensível a este cenário e demonstre na sua pró-
pria relação com os(as) educadores(as) o quão valorosa é a prática cotidiana do reconhecimento mútuo.
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e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (5 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Pro-
grama (consta na seção Visita 4 de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente. 

f) dar orientações para a próxima visita (5 min) 

No intervalo entre esta e a próxima visita, apenas estimule os(as) educadores(as) a lerem os passos 11, refe-
rente às Devolutivas Oops!, e 12, referente ao compartilhamento de decisões do jogo com a turma, a serem 
discutidos na próxima visita. Proponha que registrem suas dúvidas e considerações para pautarem a discus-
são coletiva.

viSita 5 – aPoiar devolutivaS e comPartilhameNto 
de deciSõeS com a turma NoS JogoS

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 11 – Planejar Devolutivas Oops!

• Passo 12 – Compartilhar decisões com a turma

Devolutiva Oops!: alternativa eficaz e saudável a repreensões em sala de aula

O tema das Devolutivas Oops! também merece atenção especial, uma vez que é elemento fundamental que 
contribui para a eficácia do Programa Elos. Por isso, é tema de discussão de uma das Visitas de Monitora-
mento do(a) formador(a) federal. Para tanto, apresentamos algumas discussões adicionais aos aspectos dis-
cutidos no Passo 11. Planejar Devolutivas Oops!. Como reagimos quando uma criança quebra um acordo ou 
um combinado importante da sala? Como nos sentimos? E quando a mesma criança repetidamente quebra 
o mesmo acordo e nada do que fazemos parece surtir efeito? Discuta com seu grupo essas questões con-
siderando as turmas e os(as) educadores(as) que vocês estão acompanhando e escreva suas considerações 
abaixo.

É possível que dentre os sentimentos, vocês tenham citado raiva e frustração. Dentre as reações, talvez você 
tenha presenciado gritos, palavras ofensivas ou o uso de força – não para bater, mas para conter, constranger 
ou forçar uma certa ação (por exemplo, que a criança limpe a sujeira que fez). Uma reação muito comum 
dentre educadores(as) é “dar um sermão”, ou seja, um monólogo extenso sobre a importância daquela regra 
ou a gravidade da sua quebra. Todas essas reações, como discutiremos, são pouco eficazes além de, muitas 
vezes, desrespeitosas. Refletem, no entanto, uma lacuna no que concerne a recursos de mediação de intera-
ções contraproducentes no contexto escolar. 

No Passo 11, já foram abordadas as características principais do que denominamos Devolutivas Oops!, as 
razões para seu uso em detrimento de reações de repreensão ou até mesmo depreciação, e propusemos 
uma seção de aprofundamento que destaca a ineficácia e os prejuízos da punição. Sugerimos fortemente que 
você estude e se aproprie destes critérios, pois sua aplicação é fundamental para o bom resultado do pro-
grama. Sabemos, porém, que discussões conceituais, em geral, não são suficientes para promover mudanças 
efetivas de comportamento. Por isso, sugerimos que você esteja sensível à necessidade de propor ensaios 
das devolutivas na 5ª Reunião Coletiva ou quando mais achar necessário. Assim como sugerimos que sejam 
revisadas e discutidas suas principais características no ambiente de reflexão coletivo. 
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Se queremos produzir com o Jogo Elos uma atmosfera de colaboração, respeito e protagonismo no con-
texto escolar é preciso construir relações de colaboração, respeito e, sobretudo, confiança com as crianças. 
Assim, fomentamos efetivamente sua autonomia. Devemos nos esforçar para garantir que as crianças sin-
tam-se seguras para experimentar e errar sem medo de serem castigadas ou humilhadas. Isso não significa 
permissividade, pelo contrário. Para que essa atmosfera seja criada, limites serão necessários. Em contextos 
de desgaste, no entanto, limites tendem a ser colocados de maneira severa e pouco ou nada instrutiva, 
envolvendo tons de voz agressivos, ironia e até mesmo insultos. Alguns exemplos corriqueiros: “cala a boca!”, 
“fecha a matraca!”, “adivinhem só quem está quebrando o Acordo 1 de novo!”; “A Equipe 3 tá recebendo uma 
marcação de novo porque, pra variar, a Maria não consegue manter a boca fechada! Parabéns, hein, Maria! 
Atrapalhando sua equipe de novo!”. Surpreendentemente, essas são cenas bastante reais de profissionais 
que necessitam de apoio para encontrar caminhos mais promissores de mudança. Até mesmo porque, como 
discutido no Passo 11, punição não promove mudança, apenas supressão temporária de comportamentos. 
Inclusive por isso é tão desgastante a quem pune. 

Nas orientações da Visita 1, na pág. 41 deste guia, já tratamos dos elementos presentes no contexto social 
das salas de aula que favorecem o fortalecimento e manutenção de interações contraproducentes. Contradi-
toriamente, a repreensão constante do(a) educador(a) e dos(as) colegas é um dos meios de colocar em des-
taque o(a) educando(a) cujas interações estão em desarmonia com o contexto social e de aprendizagem e, 
assim, contribuir para torná-las mais frequentes. Evitamos também os longos sermões, pois não contribuem 
para que as crianças avaliem o efeito de suas ações e pensem numa solução, tampouco reduz as chances 
de que a criança pare de fazer aquilo que se quer que ela pare (como vimos, às vezes o sermão encoraja a 
criança a continuar, em função da atenção que recebe). Além disso, quando damos um sermão para toda a 
sala em função do comportamento de uma ou poucas crianças – sem oportunizar que pensem sobre o que 
está ocorrendo e proponham soluções – estamos desrespeitando todas elas.

Vamos refletir?

1. Os(as) educadores(as) acompanhados por você têm realizado devolutivas instrutivas com clareza e obje-
tividade e com tom de voz neutro? Se sim, compartilhe com seu grupo quais estratégias têm utilizado? Se 
não, discuta no grupo como você pode encorajá-los(las) a realizarem as devolutivas instrutivas.

Nas salas de aula
OBJETiVOS:

a) acompanhar a condução de um jogo por turma, identificando necessidades de 
apoio de cada educador(a);

Toda a observação 
(+- 35min)

b) analisar, em especial, as características das Devolutivas Oops! (Passo 11); Toda a observação 
(+- 35min)

c) analisar, em especial, o grau de participação da turma em relação às tomadas de 
decisão relacionadas ao jogo (Passo 12);

Toda a observação 
(+- 35min)

d) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) acompanhar a condução de um jogo por turma, identificando necessidades de apoio de cada educa-
dor(a) (+- 35min)

Para acompanhar o jogo de maneira qualificada, você necessita ter em mãos dois instrumentos, disponíveis 
na seção Visita 5 de seu Caderno de Instrumentos: 

• Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação

• Registro de Pontuação

Se considerar útil, retome os destaques apresentados na seção (a) da Visita 3 (pág. 77)
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b) Analisar, em especial, as características das Devolutivas Oops! (+- 35min)

Durante toda a observação é importante você estar com o olhar atento em especial às características das 
Devolutivas Oops! apresentadas pelo(a) educador(a) e aos impactos imediatos nas crianças durante o jogo. 
Algumas situações são bastante comuns e merecem destaque, para posterior orientação:

• As Devolutivas Oops! apresentadas:

 � foram oportunas (imediatamente posteriores às quebras de acordos)?

 � esclareceram o que especificamente configurou uma quebra de acordo, evitando dupla ou má 
interpretação?

 � foram apresentadas efetivamente em tom de voz neutro? Outros aspectos da linguagem do(a) educa-
dor(a), como a linguagem corporal, foram também apresentados de maneira serena? 

• A reação das crianças às devolutivas é também um indicativo de sutilezas da comunicação não verbal 
do(a) educador(a): elas demonstram atenção e consideração às devolutivas? Ou apresentam reações de 
constrangimento e medo? Ou, ainda reações com o intuito de minimizar a fala do(a) educador(a), como 
deboche ou ataques verbais? 

c) analisar, em especial, o grau de participação da turma em relação às tomadas de decisão relacionadas 
ao jogo (+- 35min)

Na Reunião Coletiva, um dos temas a serem tratados diz respeito ao início do compartilhamento das decisões 
relacionadas ao jogo com as crianças. Intuitivamente, alguns(mas) educadores(as) já vêm exercitando este 
compartilhamento praticamente desde o início de sua experiência com o programa. Outros(as) precisam criar 
condições mais específicas para tanto. Para que a discussão seja pautada em exemplos concretos que confi-
ram sentido ao tema é importante que você preste especial atenção ao modo como o(a) educador(a) define 
os combinados de cada Acordo Elos. 

• Todas as crianças participam da tomada de decisões sobre os níveis de voz, acordo de lugares e ações que 
configuram gentileza a cada atividade proposta pelo(a) educador(a)?;

• o(a) educador(a) promove um ambiente seguro e tranquilo para a apresentação de opiniões das crianças 
a respeito de como gostariam de trabalhar?;

• como o(a) educador(a) media divergências dos(as) educandos(as) em relação aos combinados que gos-
tariam de fazer para o jogo? Promove uma autorreflexão? Expõe critérios importantes a serem consi-
derados para a tomada de decisões, que envolvem tanto o impacto individual quanto coletivo de cada 
variação dos Acordos Elos?

d) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação (10 min)

Ao final do tempo estipulado para o Jogo Elos, não esqueça de preencher o Questionário de Fidelidade na 
Consolidação e Criação, indicando os itens de fidelidade contemplados na condução do(a) educador(a). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final da 
semana corrente.

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao último Jogo Elos de cada turma; 30 min

b) conduzir discussão sobre as Devolutivas Oops! (Passo 11); 30 min

c) conduzir discussão sobre o compartilhamento de decisões do jogo com a turma 
(Passo 12);

20 min

d) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa; 5 min

e) dar orientações para a próxima visita. 5 min
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ORiENTAçÕES:

a) compartilhar Registros de Pontuação referentes ao último Jogo Elos de cada turma (30 min)

Como nas Reuniões Coletivas anteriores, fomente o compartilhamento dos Registros de Pontuação dos jogos 
realizados em todas as turmas, acompanhados por você, e estimule a discussão coletiva a respeito dos fato-
res que interferiram nas quebras e no seguimento dos acordos. É também interessante que Registros de 
Pontuação de jogos ou observações não acompanhados por você sejam tema de discussão no grupo.

b) conduzir discussão sobre as Devolutivas Oops! (15 min)

Nos Questionários de Fidelidade na Consolidação e Criação, preenchidos por você ao final de suas observa-
ções, você terá identificado (ou não) aspectos relacionados à fidelidade das Devolutivas Oops! apresentadas 
pelos(as) educadores(as) em relação ao que é proposto pelo programa. Com base em seus registros, na des-
crição do Passo 11 e nos aprofundamentos tratados nesta seção de seu guia fomente uma discussão crítica 
de autoavaliação da prática dos(as) educadores(as). Como desde a Formação inicial do Programa Elos até este 
momento vocês talvez não tenham aprofundado a discussão sobre este tema nas reuniões coletivas, vale a 
pena garantir que alguns aspectos nucleares sejam tratados. Para apoio à condução dessa discussão, são 
apresentadas a seguir algumas perguntas orientadoras:

• quais as características principais das Devolutivas Oops!?

• atentar-se à proporção entre Devolutivas Oops! e Devolutivas Elos é importante? Que impactos uma alta 
proporção de Devolutivas Oops! e baixa proporção de Devolutivas Elos pode gerar em sua turma? E o 
contrário?

• o atraso na apresentação das Devolutivas Oops! pode gerar algumas confusões durante e após o jogo. 
Quais são algumas dessas confusões?

• manter um tom de voz ou outros aspectos da linguagem não verbal com caráter de rispidez durante as 
Devolutivas Oops! pode interferir drástica e negativamente em sua função. Por quê?

Ao final da discussão sobre o tema, auxilie os(as) educadores(as) a se apoiarem mutuamente na identificação 
de aspectos que podem melhorar na condução das Devolutivas Oops!. 

d) conduzir discussão sobre o compartilhamento de decisões do jogo com a turma (20 min)

Com base especialmente na descrição do Passo 12, conduza uma discussão junto aos(às) educadores(as) a 
repeito da importância do compartilhamento das decisões do jogo com a turma. Tanto para o desenvolvi-
mento de sua autonomia quanto para o início do fomento ao que chamamos de generalização das aprendi-
zagens desenvolvidas ou fortalecidas nos jogos.

Procure apoiar os(as) educadores(as) a localizarem aspectos cuja condução foi exitosa ao longo do jogo, espe-
cialmente relacionados ao compartilhamento de decisões do jogo com a turma.

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Pro-
grama (consta na seção Visita 4 de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente. 

f) dar orientações para a próxima visita (5 min)

No intervalo entre esta e a próxima visita:

• oriente os(as) educadores(as) a conduzirem o Passo 13, referente à observação de um jogo em outra 
turma, conduzido por um(a) colega;

• oriente os(as) educadores(as) a lerem e planejarem o Passo 14, referente à 2ª Observação Elos.
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viSita 6 – obServar mudaNÇaS Na turma

PASSOS CONTEMPLADOS
• Passo 13 – Observar um jogo em outra turma
• Passo 14 – Realizar a 2ª Observação Elos

Nas salas de aula

OBJETiVOS:

a) apoiar educadores(as) na condução da 2ª Observação Elos (Passo 14); 30 min
b) preencher um Questionário de Fidelidade de Observações. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) apoiar educadores(as) na condução da 1ª Observação Elos (30 min)

Nesta visita, você e o(a) educador(a) irão realizar a 2ª Observação Elos e, para tanto, utilizarão o Registro de 
Pontuação (pág. 64 do Guia do(a) Educador(a) e na seção da 6ª Visita de seu Caderno de Instrumentos) como 
instrumento para anotação do comprometimento da turma com acordos. 

Um dos objetivos desse registro é verificar se as equipes Elos formadas permanecem equilibradas entre si, o 
que pode ser observado por meio da comparação das quebras de acordo de cada equipe, ou se é momento 
de variar a composição dos grupos para potencializar o impacto positivo do programa para todas as crianças. 

Outro objetivo, que neste momento é prioritário, é verificar se as interações promovidas e fortalecidas pela 
vivência do jogo são mantidas quando não há mediação do(a) educador(a). Ou seja, se houve – ou se está em 
curso – o fenômeno de generalização, abordado na pág. 64 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 74 deste guia.

Relembrando, para uma Observação Elos qualificada seguem pequenas dicas que apoiarão o seu trabalho e 
o do(a) educador(a):

• sente-se ao lado do(a) educador(a), de preferência no fundo da sala;

• relembre-o(a) sobre o tempo estipulado para a marcação;

• peça que ele(a) sinalize a você o início do tempo para a marcação para que comecem juntos;

• registre as quebras de acordos no Registro de Pontuação (RP) quais acordos cada equipe quebra e quan-
tas vezes o faz, procurando realizar o registro junto ao(à) educador(a) e compartilhar com ele(a) os crité-
rios que você utiliza para fazer o registro das quebras de acordos;

• ao final da visita, verifique se houve alguma dúvida na realização da Observação Elos e combine com o(a) 
educador(a) que vocês analisarão juntos a pontuação da turma.

b) preencher um Questionário  de Fidelidade de Observações (10 min)

Ao final do tempo estipulado para a Observação Elos, preencha um Questionário de Fidelidade de Observações. 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) analisar coletivamente os jogos observados em outras turmas; 30 min
b) compartilhar registros de pontuação referentes à 2ª Observação Elos feita em cada sala; 30 min
c) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no gráfico do Engajamento da 

turma em relação aos Acordos Elos;
10 min

d) Iniciar discussão sobre como promover a Generalização nas turmas e equipes 15 min
e) Preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa 5 min
f) dar orientações para a próxima visita. 5 min
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ORiENTAçÕES:

a) analisar coletivamente os jogos observados em outras turmas (30 min) 

A proposta de que os(as) educadores(as) observem jogos conduzidos em outras turmas tem, ao menos, dois 
objetivos principais. Ambos têm pouca relação com seu papel como multiplicador(a):

• fortalecer o grupo de educadores(as) da escola que aplicam o programa como um grupo de apoio mútuo 
aos desafios do Ensinar e, especificamente, de conduzir os jogos;

• servir como recurso de apoio à criatividade dos(as) educadores(as) para lidarem com os desafios e dificul-
dades que enfrentam na condução dos jogos. 

Seu papel em relação a esse “intercâmbio” é apenas garantir um espaço de análise coletiva da experiência. 
Procure conduzir o mínimo possível essa discussão, apenas verificando em que aspectos a observação de 
jogos em outras turmas contribuiu para cada educador(a) avaliar e aprimorar a própria prática.

b) compartilhar registros de pontuação referentes à 2ª Observação Elos feita em cada sala (30 min)

O exercício de compartilhamento dos Registros de Pontuação da 2ª Observação Elos, assim como feito em 
relação à 1ª Observação, não tem o objetivo de encontrar respostas a respeito dos fatores que interferem 
positiva e negativamente no compromisso das crianças com os Acordos Elos. No entanto, a esta altura da 
implementação, espera-se que o levantamento de hipóteses acerca destes fatores seja bastante aprofun-
dada e abarque especificidades de educandos(as), equipes e dinâmicas das turmas como um todo. A seguir 
são listadas algumas perguntas orientadoras que podem apoiar a análise coletiva a respeito dos níveis de 
generalização de aprendizagens para outros contextos, bem como a respeito de aspectos que podem inter-
ferir positiva e negativamente nesse processo:

• os padrões de interação que vinham se formando nos jogos conduzidos se mantiveram na Observação?

• em caso negativo, a proporção de quebras de acordos observada foi equivalente, maior ou menor que 
as verificadas na 1ª Observação Elos? Caso tenham sido significativamente menor, isso já é um indicativo 
de Generalização em processo. Embora as crianças ainda ajam de maneira diferenciada com e sem a 
intervenção do(a) educador(a), já atentam-se aos impactos de suas ações no coletivo e consideram esses 
impactos em sua tomada de decisões;

• há algum acordo específico que ainda não é levado em consideração por educandos(as), equipes ou pela 
turma toda? Que aspectos da condução do(a) educador(a) podem estar interferindo para que a turma siga 
o acordo apenas mediante sua intervenção? Que aspectos externos podem produzir tal interferência?

c) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no gráfico do Engajamento da turma em relação 
aos Acordos Elos (10 min)

Como realizado na 1ª Observação Elos, no 1º Jogo Elos e em mais três jogos conduzidos pelo(a) educador(a) 
sem a sua presença, é importante inserir os dados de quebras de acordo no Gráfico de Engajamento da turma 
em relação aos Acordos Elos (pág. 28 do Guia do(a) Educador(a) e em seu Caderno de Instrumentos). Propo-
nha que essa inserção seja feita durante a própria reunião. A esta altura, se os(as) educadores(as) tiverem 
inserido todos os registros propostos, o gráfico de cada um deles(as) já contará com seis inserções de dados. 
Ligando os pontos de cada um dos totais de quebras de cada acordo já ficará nítido o início da formação (ou 
não) de tendências de cada equipe em relação a seu engajamento com cada acordo. Vale a pena fomentar 
uma discussão sobre o que é possível inferir a partir dos gráficos que vão se desenhando com os dados de 
cada turma.

d) iniciar discussão sobre como promover a Generalização nas turmas e equipes (10 min)

A partir dos desenhos que vão se formando nos gráficos sobre a extensão das aprendizagens em situações 
em que não há intervenção do(a) educador(a), exercite coletivamente levantamento de estratégias para o 
aumento desta extensão.

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (5 min)

Passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (Visita 6 de seu Caderno 
de Instrumentos).

Importante! Inserir o preenchimento na Plataforma FormSus até o final da semana corrente.

f) dar orientações para a próxima visita (5 min)

Convide os(as) educadores(as) a lerem previamente o Passo 15, acerca da criação de condições favoráveis ao 
aumento da extensão das aprendizagens. Sugira que registrem suas considerações e dúvidas para a próxima 
visita, em que o trabalharão conjuntamente.



93

Criação
VARIAR A APLICAÇÃO DOS PRINCíPIOS DO JOGO

Passos do(a) educador(a)

• Passo 15 – Planejar variações do jogo;

• Passo 16 – Fomentar decisões autônomas;

• Passo 17 – Acompanhar a generalização;

• Passo 18 – Avaliar as mudanças da turma.

Visitas

• Visita 7 – Apoiar planejamento de variações do jogo

• Visita 8 – Fomentar generalização das habilidades 
desenvolvidas

• Visita 9 – Apoiar a avaliação das mudanças da turma

Resumo do apoio do(a) multiplicador(a) na Criação 

PASSOS DO(A) EDUCADOR(A) • APOIO DO(A) MULTIPLICADOR(A)

VISITA 7

Na Reunião Coletiva
• Passo 15 – Planejar variações do jogo

• Apoiar o planejamento do Passo 15

Nas salas de aula
• Passo 15 – Planejar variações do jogo

• Acompanhar as experiências dos(as) educadores(as) em relação a 
variações no Jogo Elos

Orientações para próxima visita
• Passo 16 – Fomentar decisões autônomas
• Passo 17 – Acompanhar a generalização

• Orientar educadores(as) para:
 � condução do Passo 16;
 � planejamento do Passo 17.

VISITA 8

Nas salas de aula
• Passo 17 – Acompanhar a generalização

• Acompanhar educadores(as) na condução do Passo 17

Na Reunião Coletiva
• Passo 16 – Fomentar decisões autônomas
• Passo 17 – Acompanhar a generalização

• Analisar coletivamente a 3ª Observação Elos de cada turma
• Identificar recursos adicionais para promover generalização

Orientações para próxima visita
• Passo 17 – Acompanhar a generalização
• Passo 18 – Avaliar as mudanças da turma

• Orientar educadores(as) para: 
 � continuidade do Passo 17;
 � planejamento do Passo 18.

VISITA 9

Nas salas de aula
• Passo 18 – Avaliar as mudanças da turma

• Acompanhar educadores(as) na condução do Passo 17

Na Reunião Coletiva
• Passo 18 – Avaliar as mudanças da turma

• Analisar coletivamente o último jogo de cada turma
• Planejar comunicação dos impactos do jogo para a escola

Seu papel na Criação: 

Durante a última etapa de implementação, seu papel será fomentar o trabalho cada vez mais autônomo e 
criativo dos(as) educadores(as). Se almejamos que as aprendizagens promovidas pelo programa sejam apre-
sentadas com naturalidade pelas crianças em variados contextos, sob variadas condições – ou seja, se pre-
tendemos que habilidades de vida, como assertividade, autoconfiança, autoconhecimento, autocontrole, 
autoestima, autonomia, boa comunicação, capacidade de se relacionar, cooperação, empatia, fazer amiza-
des, gentileza, lidar com sentimentos, protagonismo, respeito, responsabilidade e tolerância, sejam fomenta-
das no contexto escolar e exerçam função de proteção às crianças atendidas –, é necessária uma grande dose 
de variação de condições nas quais elas possam ser experimentadas; nas quais seus efeitos no ambiente e nas 
próprias crianças possam ser percebidos com mais clareza por cada uma e, assim, ganhem sentido e força. 

Assim, prepare-se para oferecer condições ao grupo de educadores(as) para que eles(as) não mais se ate-
nham às especificidades do passo a passo do jogo, mas a seus princípios norteadores. Com clareza acerca 
do que se trata e destreza para apresentá-los em diferentes circunstâncias, os(as) educadores(as) terão força 
muito maior como agentes de proteção a seus(suas) educandos(as), e também às demais crianças da comu-
nidade escolar com as quais trabalharem. 
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PaSSoS do(a) educador(a)

Nesta etapa é importante:

• conduzir jogos no mínimo 3x na semana;

• conduzir no mínimo 2 Observações Elos;

• inserir o registro de quebras de acordos de 6 Jogos e/ou Observações Elos no Gráfico do Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos;

• realizar no mínimo 5 Comemorações Surpresa;

• revisar regularmente o equilíbrio das equipes;

• valorizar o compromisso com os acordos em momentos fora do jogo, incluindo interações positivas 
dos(as) educandos(as), de colaboração e respeito.

PaSSo 15 – PlaNeJar variaÇõeS do Jogo

Objetivo:

• planejar alterações no jogo para fortalecer as aprendizagens promovidas pelos jogos em novos contextos. 

Seções

• Seção 1 – Por que alterar aspectos do jogo?

• Seção 1 – Que aspectos alterar?

• Seção 2 – Planejamento de variações nos próximos jogos 

Habilidades de vida em foco: fortalecimento de todas as habilidades promovidas pelo programa.

SEÇÃO 1 – Por que alterar aspectos do jogo?

Abrimos o capítulo sobre a etapa de criação convidando-o(a) a soltar a criatividade e imaginar variações inu-
sitadas para os próximos jogos. No Passo 14, demos alguns indícios do por quê, ao falarmos sobre a generali-
zação, você consegue explicar? Vale retomar os objetivos esperados com a implementação do Programa Elos. 

Por meio do Jogo Elos, espera-se enfraquecer fatores de risco e promover fatores de proteção ao uso de 
álcool e outras drogas relacionados à faixa etária atendida. Entendemos que o “nível” de proteção propor-
cionado pelas habilidades de vida fomentadas seja proporcional à condição da criança em apresentá-las em 
outros contextos e momentos para além do contexto de sala de aula e dos tempos definidos para cada jogo. 

A frequência com que você conduz os jogos com a turma já é um fator importantíssimo para que as crianças 
se apropriem do modo de interagir harmônico e cooperativo que o jogo fomenta, podendo promover essas 
habilidades em outros contextos. Isso, porém, provavelmente aconteceu mais nitidamente com algumas 
crianças da turma e menos com outras. É aí que entram as variações de aspectos do jogo! Ao propor ativi-
dades e/ou combinados ousados e desafiadores, cada grupo precisará apresentar um esforço adicional para 
conseguir êxito nos jogos. Esse “esforço extra” fará com que se tornem mais capazes de agir em qualquer 
contexto da maneira harmônica, comprometida e cooperativa com que agem durante os jogos. 

SEÇÃO 2 – Que aspectos alterar?

A criatividade está com você, sinta-se livre para propor alterações nos aspectos mais inusitados do jogo. O 
importante é manter presentes os elementos centrais do programa (clareza nas instruções da atividade; 
acordos de convívio coletivos; trabalho em equipe; reconhecimento; e devolutivas Oops!). Como ponto de 
partida, indicamos alguns aspectos pelos quais você pode começar: 
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• ati vidade com passos desafi adores;

• variar local de condução da ati vidade, como canti na, páti o, biblioteca;

• propor nível de voz desafi ador, diferente do que pareça ser mais 
coerente com a ati vidade. Ex.: realizar uma tarefa coleti va usando o 
silêncio;

• propor um combinado de lugares desafi ador. Ex.: soletrar palavras 
caminhando;

• variar as pessoas presentes, convidando outros(as) educadores(as) ou 
até pais e responsáveis para parti ciparem do jogo.

SEçãO 3 – Planejamento de variações nos próximos jogos

Para apoiar seu exercício de criati vidade em relação às variações nos próximos jogos uti lize a tabela a seguir.

Disciplina Ati vidade

Como propor um jeito diferente e mais desafi ador de realizá-la durante um jogo?

Instruções desafi adoras Local 
inusitado

Nível 
de voz 

desafi dor

Combinado 
de lugares 
desafi ador

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• planejar variações que tornem os jogos mais desafi adores nos aspectos: local, nível de voz, combinado 
de lugares e instruções.

PaSSo 16 – FomeNtar deciSõeS autÔNomaS 

Objeti vo:

• fomentar diretamente o fortalecimento das habilidades protagonismo, autonomia e cooperação na 
tomada de decisões coleti vas.

Seções

• Seção 1 – Transição fi nal: da heteronomia à autonomia

Habilidades de vida em foco: protagonismo, autonomia, cooperação.

SEçãO 1 – Transição final: da heteronomia à autonomia

Ao dividir com a turma as decisões a respeito dos combinados para cada Acordo Elos e dos elementos a 
serem usados como reconhecimento nas Comemorações Elos e Comemorações Surpresa, você deve ter 
observado um desenvolvimento interessante em seus(suas) educandos(as). Provavelmente os observou 
ensaiando processos coleti vos e consensuais de tomadas de decisões. Algumas crianças um pouco mais 
asserti vas que outras; algumas considerando com maior naturalidade os impactos individuais e coleti vos 
de quaisquer decisões. 
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Com o exercício desse passo, espera-se que os(as) educandos(as) de sua 
turma defi nam, autonomamente, em cada jogo:

• o nível de voz a ser uti lizado na ati vidade;

• o combinado de lugares a ser uti lizado na ati vidade;

• as ações que representarão genti leza durante a ati vidade;

• o Elemento de Reconhecimento a ser uti lizado como Comemoração Elos.

Para apoiar toda a turma a interatuar consensualmente e a tomar decisões coleti vamente sem a necessi-
dade direta de apoio de um adulto de referência é momento de experimentar um afastamento ainda maior 
dos processos decisórios de como cada jogo irá ocorrer, deixando as crianças mediarem suas próprias diver-
gências. Pode parecer impossível, mas propomos uma experimentação de afastamento gradati vo. É claro 
que a retaguarda conti nuará sendo necessária, principalmente se no processo decisório houver condutas de 
coação por parte de algum(a) educando(a) em relação aos demais. 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• atribuir à turma as decisões dos combinados de cada acordo;

• atribuir à turma a escolha dos elementos de reconhecimento.

PaSSo 17 – acomPaNhar a geNeralizaÇÃo

Objeti vos:

• levantar informações sobre o “nível” de generalização das interações promovidas pelo jogo;

• identi fi car estratégias para garanti a da generalização antes do encerramento do Jogo Elos na turma.

Seções

• Seção 1 – Procedimentos para realizar a 3ª Observação Elos 

• Seção 2 – Condições adicionais a serem oferecidas à turma para garanti r a generalização

Seção 1 – Procedimentos para realizar a 3ª Observação Elos

Para sua últi ma Observação Elos na turma, apresentamos a seguir a tabela de apoio para registro do planeja-
mento e da anotação das quebras de acordo.

3ª OBSERVAçãO ELOS: PLANEJAMENTO

Ati vidade (A1)

Instruções da ati vidade (se você já ti ver descrito as instruções da ati vidade em seu planejamento da aula, não é necessário 
repeti -las aqui)

Tempo da observação Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade (A4)
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3ª OBSERVAçãO ELOS: REGiSTRO

Equipes A1
ati vidade

A2
voz

A3
lugares

A4
genti leza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

Em sua análise, há interações que ainda não foram generalizadas para os momentos “fora” dos jogos? Quais?

 

 

Importante! 

Lembre-se de inserir a quanti dade total de quebras de cada acordo pela 
turma no Gráfi co do Engajamento da turma em relação aos Acordos 
Elos (pág. 32).

Seção 2 – Condições adicionais a serem oferecidas 
à turma para garantir a generalização

Com o apoio do(a) multi plicador(a) e dos(as) demais educadores(as) de sua escola que implementam o pro-
grama, refl ita sobre as estratégias possíveis para apoiar a turma a transpor as aprendizagens do Elos para 
outros contextos. Uti lize as linhas abaixo para registrá-las.

 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• localizar interações que ainda não foram generalizadas para outros contextos;

• levantar estratégias para favorecer essas generalizações antes do encerramento do programa.
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PaSSo 18 – avaliar aS mudaNÇaS da turma 

Objeti vo:

• avaliar as mudanças da turma promovidas pelo Jogo Elos.

Seções

• Seção 1 – Conduzir últi mo jogo, no qual as crianças avaliam o programa

• Seção 2 – Avaliação dos impactos do jogo em sua turma

Seção 1 – Conduzir último jogo, no qual as crianças avaliam o programa

Chegou o momento de fi nalizar o Jogo Elos com sua turma. Esperamos que sua jornada até aqui tenha sido 
sati sfatória e trazido contribuições não apenas às crianças, mas também para sua práti ca em Educação. 
Depois de tamanho empenho, seu e das crianças, vocês merecem uma Comemoração Surpresa ainda mais 
especial para celebrar o trabalho realizado e as mudanças conquistadas! É também momento de fazer um 
balanço do que foi efeti vamente conquistado desde que o Jogo Elos teve início. Sugerimos, assim, que o 
últi mo jogo contemple as duas funções: (a) avaliar os impactos do jogo na turma e (b) celebrá-los. 

Como apoio, apresentamos um exemplo de ati vidade conduzida em muitas turmas que parti ciparam do pro-
grama. Em algumas turmas o(a) educador(a) entregou uma folha para cada educando(a), em outras colou 
cartazes nas paredes, onde as crianças registraram suas avaliações:

O QuE ACHEI DO JOGO ELOS?

Data: _____/_____/_____

COMO VOCÊ SE SENTE JOGANDO O JOGO ELOS?

VOCÊ QUER JOGAR NO ANO QUE VEM?

DESENHE OU ESCREVA NESTE QUADRO O 
QUE VOCÊ ACHOU DO JOGO ELOS:

Fique à vontade para conduzir outra ati vidade, se preferir. Uti lize a tabela abaixo para seu planejamento e registro.
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ÚLTiMO JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________

Ati vidade (A1)

Instruções da ati vidade

Ati vidade extra para quem terminar a tarefa antes do término do jogo

Tempo do jogo Local Nível de voz (A2) Acordo de lugares (A3)

O que será considerado “ser genti l” nessa ati vidade (A4)

Como será a Comemoração Elos (sugerimos a realização de uma Comemoração Surpresa especial como encerramento)

ÚLTiMO JOGO ELOS: REGiSTRO

Equipes A1
ati vidade

A2
voz

A3
lugares

A4
genti leza

Total de 
quebras

Equipe 1:

Equipe 2:

Equipe 3:

Equipe 4:

Equipe 5: 

Equipe 6:

Total de quebras por acordo

Uti lize as linhas abaixo para registrar suas impressões sobre o últi mo jogo e discuti -las com o(a) multi plicador(a):

 

 

 

 

 

Importante! 

Se muitas turmas em sua escola esti verem parti cipando, é possível 
organizar um encerramento coleti vo. Converse com seus colegas, coor-
denador(a) pedagógico(a) e diretor(a) para verifi car a possibilidade de 
uma celebração fi nal que envolva todos.

Importante! 

Lembre-se de inserir a quanti dade total de quebras de cada acordo pela 
turma no Gráfi co de Engajamento da turma em relação aos Acordos 
Elos (pág. 32).
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Seção 2 – Avaliação dos impactos do jogo em sua turma

Ao longo do ano, você inseriu 12 registros das quebras de acordos da turma no Gráfico do Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos, sendo:

• 8 deles referentes a Jogos Elos;

• 4 deles referentes a Observações Elos.

Ligando os pontos de registro das quebras de cada um dos acordos ao longo de toda a implementação, você 
dispõe de um retrato das mudanças conquistadas nesse período. Se você comparar com os gráficos elabo-
rados pelos(as) outros(as) educadores(as) de sua escola, que também implementaram o programa, verá que 
cada processo teve um andamento particular. O que propomos como exercício a partir dos gráficos comple-
tos é que, coletivamente, vocês analisem os seguintes pontos:

• quais as alterações do compromisso de minha turma com o Acordo Elos 1?

• quais as alterações do compromisso de minha turma com o Acordo Elos 2?

• quais as alterações do compromisso de minha turma com o Acordo Elos 3?

• quais as alterações do compromisso de minha turma com o Acordo Elos 4?

• a partir dos registros das 4 Observações Elos, é possível dizer que houve generalização?

• de maneira geral, quais as alterações no compromisso de minha turma com acordos consensuais de con-
vívio e dedicação às tarefas?

• as mudanças no comportamento dos(as) educandos(as) estão relacionadas a mudanças em minha prática?

Utilize as linhas abaixo para registrar seus apontamentos durante a discussão:

 

 

 

 

 

 

 

Retomando, suas principais tarefas nesse passo são:

• organizar os registros de quebras de acordos em todos os jogos e observações;

• identificar as mudanças na turma em relação a seus modos de interagir;

• avaliar impactos do Jogo Elos na turma e em sua prática.
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viSitaS Na criaÇÃo

Antes de abordar os roteiros orientadores das três visitas previstas para a Etapa de Criação, propomos textos 
de reflexão a respeito do modelo de Educação para o qual acreditamos que o Programa Elos contribui. Com 
isso, queremos dizer que, embora ele se configure como uma estratégia de prevenção ao consumo de álcool 
e outras drogas para crianças da faixa etária de 6 a 10 anos, seu caráter de proteção está diretamente relacio-
nado às mudanças que promove nos padrões de interação no contexto escolar. Ao exercício cotidiano da ins-
tituição “Escola” para a experimentação e reprodução “em ato” de uma cultura de paz, segurança emocional 
e incentivo ao envolvimento afetivo com o conhecimento. Propomos, assim, que crianças melhor protegidas 
de um consumo futuro problemático de drogas são aquelas que encontram nas instâncias socializadoras 
pelas quais passam, e em especial na escola, estímulo a seu desenvolvimento integral e à projeção real de 
seus horizontes de possibilidades de ser. Independentemente de suas aprendizagens cognitivas, sociais e 
afetivas prévias.

A Educação que queremos

Carteiras enfileiradas, distantes umas das outras, de frente para um quadro negro. Um adulto fala e escreve 
na lousa. Crianças sentadas, copiam em silêncio. Essa descrição que facilmente associamos a uma sala de 
aula, reflete um modelo educacional que conhecemos hoje por Pedagogia Tradicional, a qual concebe o 
professor como aquele que sabe, e os alunos como recipientes depositários desse saber. 

Está no centro do processo educativo. Sob essa ótica, a expo-
sição verbal, o foco nos exercícios, na repetição e na memo-
rização constituiriam as melhores ferramentas para garantir 
o aprendizado. A imposição da disciplina, particularmente 
expressa no silêncio e na obediência, seria pré-requisito para 
o sucesso educacional.

Há mais de um século, essa concepção vem sendo questio-
nada. Diferentes abordagens teóricas e movimentos sociais 
passam a contrapor as noções de sujeito, de aprendizagem 
e do propósito da educação que fundamentam a Pedagogia 
Tradicional: 

• a individualidade da criança, as relações interpessoais e o papel político da escola passam a ser discutidos 
no contexto da Escola Nova, no final do século XIX;

• as investigações sobre os múltiplos aspectos – afetivo, cognitivo e motor – do desenvolvimento da criança e 
a importância das relações entre pares ganham força no início do século XX, com as teorias psicogenéticas;

• a singularidade do sujeito na relação com o ambiente e as possibilidades de influenciar essa relação atra-
vés da transformação ambiental são discutidas pelo Behaviorismo Radical desde meados do século XX;

• na década de 1980, o contexto de redemocratização do país e o fim da ditadura aprofundam ainda mais 
a reflexão sobre o papel político da escola na transformação da realidade social. É o advento da chamada 
Pedagogia Crítica.

Por caminhos bastante distintos, a grande maioria das abordagens educacionais do século XX afirmou a ina-
dequação e insuficiência do modelo educacional tradicional. Afirmou também a necessidade de se pensar 
não apenas o conteúdo que se quer transmitir, mas as capacidades que se pretende desenvolver, dentre elas, 
a colaboração, o desenvolvimento da autonomia, o pensamento crítico e a criatividade. De maneira geral, a 
aprendizagem passa a ser centrada na criança, na sua singularidade e também na sua capacidade de transfor-
mar o entorno, influenciar seus pares, compreender os contextos mais amplos da produção do conhecimento 
e buscar, através do exercício da solidariedade e da cidadania, soluções para problemas difíceis (e não apenas 
respostas mnemônicas a exercícios cognitivos).
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O século XXI trouxe ainda novos desafios. A internet, a globalização, o acelerado avanço científico e tecno-
lógico, a devastação ambiental, a ruptura de fronteiras políticas e econômicas, a manutenção e complexi-
ficação de problemas sociais, como a miséria, a fome, a discriminação racial, a desigualdade entre homens 
e mulheres, entre tantos outros, são apenas alguns exemplos de características que marcaram o final do 
século XX e início do século XXI. Com elas, a pergunta: que educação pode responder adequadamente aos 
desafios dessa época? Como educar? O que ensinar?

Dentre os tantos grupos e pensadores que se propuseram a refletir sobre essas questões, destacamos aqui a 
“Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI” e seu relatório “Educação: um tesouro a desco-
brir”, preparado para a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), do 
qual reproduzimos um trecho a seguir. 

Os quatro Pilares da Educação

Dado que oferecerá meios, nunca antes disponíveis, para a circulação e armazenamento de informações e 
para a comunicação, o próximo século submeterá a educação a uma dura obrigação que pode parecer, à 
primeira vista, quase contraditória. A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez 
mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências 
do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de 
ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e 
privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. à educação cabe 
fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, 
a bússola que permita navegar através dele. 

Nesta visão prospectiva, uma resposta puramente quantitativa à necessidade insaciável de educação — uma 
bagagem escolar cada vez mais pesada — já não é possível nem mesmo adequada. Não basta, de fato, que 
cada um acumule no começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos de que possa abas-
tecer-se indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da 
vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar 
a um mundo em mudança. 

A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, 
serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir 
os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a 
viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente apren-
der a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem 
apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. 

Mas, em regra geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender 
a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras aprendizagens dependem, a maior 
parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento 
natural das duas primeiras. 

Uma nova concepção ampliada de educação devia fazer com que todos pudessem descobrir, reanimar e 
fortalecer o seu potencial criativo — revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isto supõe que se ultra-
passe a visão puramente instrumental da educação, considerada como a via obrigatória para obter certos 
resultados (saber-fazer, aquisição de capacidades diversas, fins de ordem econômica), e se passe a conside-
rá-la em toda a sua plenitude: realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser.

Pistas e recomendações: 

a educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser. 

• Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a possibilidade de 
estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja: aprender a aprender, para benefi-
ciar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. 

• Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais 
abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em 
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equipe. Além disso, aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, ofere-
cidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, seja 
formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

• Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências – 
realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, 
da compreensão mútua e da paz. 

• Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com 
uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa fina-
lidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, 
raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

• No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento, 
em detrimento das outras formas de aprendizagem, é mister conceber a educação como um todo. Essa 
perspectiva deve no futuro inspirar e orientar as reformas educacionais, seja na elaboração dos progra-
mas ou na definição de novas políticas pedagógicas.

QuESTÕES PARA APROFuNDAMENTO

Considerando os quatro pilares apresentados anteriormente, reflita a respeito de como o Jogo Elos pode 
apoiar (ou não) o desenvolvimento de cada um deles. Registre suas reflexões na tabela abaixo. Em uma das 
visitas de monitoramento do(a) formador(a) federal, você terá a oportunidade de compartilhá-las e discu-
ti-las com todo o grupo de multiplicadores(as) de seu município ou região. 

Como o Jogo Elos pode apoiar o 
desenvolvimento deste pilar?

Como você pode apoiar os(as) educadores(as) 
com quem trabalha para intensificar 

a contribuição do Jogo Elos para o 
desenvolvimento deste pilar?

Aprender a 
conhecer

Aprender a 
fazer

Aprender a 
conviver

Aprender a ser
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viSita 7 – aPoiar PlaNeJameNto de variaÇõeS do Jogo

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 15 – Planejar variações do jogo

Priorize começar sua 7ª visita à escola e às turmas pela Reunião Coletiva, para que você e educadores(as) 
possam primeiramente discutir as variações de jogo que serão experimentadas, com base no que foi tratado 
em sua última visita, e, em seguida, acompanhá-las. Se para alguma turma essa sequência não for possível, 
ao menos destaque previamente aos(às) educadores(as) que o objetivo de sua visita em sala será para acom-
panhar variações do jogo que fomentem o fortalecimento das interações promovidas pelo programa em 
diferentes contextos. 

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) apoiar os(as) educadores(as) a planejarem as variações de jogo (Passo 15); 50 min
b) conduzir discussão acerca do tema generalização; 20 min
c) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) apoiar os(as) educadores(as) a planejarem as variações de jogo (50 min)

O Passo 15 coloca em destaque a variação de aspectos do jogo, particularmente variações que o tornem mais 
desafiador para as crianças, como recurso para fortalecer as aprendizagens promovidas e tornar as crianças 
capazes de apresentá-las em quaisquer contextos: “Ao propor atividades e/ou combinados ousados e desa-
fiadores, cada grupo precisará apresentar um esforço adicional para conseguir êxito nos jogos. Esse “esforço 
extra” fará com que se tornem mais capazes de agir em qualquer contexto da maneira harmônica, compro-
metida e cooperativa com que agem durante os jogos”. Há menção, ainda, a quais os possíveis aspectos a 
serem variados (pág. 70 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 94 deste guia). Sua função nesta Reunião Coletiva 
é apoiar o grupo de educadores(as) a explorar aprofundadamente o tema e planejar jogos com variações 
específicas – e ousadas – para serem experimentados em sua observação em sala. 

Após findada a discussão, proponha que todos abram seus guias na página 71 (pág. 95 deste guia), listem 
atividades que possam ser realizadas durante jogos Elos e planejem variações em suas instruções, no local de 
realização, no nível de voz e no combinado de lugares. O principal a ser levado em conta por todos é que as 
variações promovam condições desafiadoras de aprendizagem às crianças. 

Lembre-se de fomentar o apoio mútuo entre os(as) educadores(as), de modo que opinem uns(umas) nas ati-
vidades e variações propostas pelos(as) outros(as). 

b) conduzir discussão acerca do tema generalização (20 min)

Embora já abordado em sua última visita, se avaliar como um tema que ainda requer apropriação por todos 
os(as) educadores(as), em especial considerando a atividade que acabaram de realizar, proponha que dis-
cutam novamente a importância de criarem condições para que as mudanças promovidas nas turmas não 
fiquem restritas aos momentos de jogo, mas os extrapolem. Para além das atividades e variações criadas com 
apoio da tabela preenchida, é válido sugerir variações ainda mais ousadas, que ainda não tenham aparecido 
espontaneamente. 

c) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (10 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Pro-
grama (consta na seção Visita 7 de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.
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Nas salas de aula

OBJETiVOS:

a) acompanhar a condução de um jogo por turma, identificando necessidades de apoio de 
cada educador(a);

30 min

b) analisar, em especial, suas experiências em relação a variações no Jogo Elos; 10 min
c) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação; 10 min
d) dar orientações para a próxima visita. 5 min

ORiENTAçÕES:

a) acompanhar a condução de um jogo por turma, identificando necessidades de apoio de cada educa-
dor(a) (30 min)

Para acompanhar o jogo de maneira qualificada, você necessita ter em mãos dois instrumentos, disponíveis 
na seção Visita 7 de seu Caderno de Instrumentos: 

• Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação

• Registro de Pontuação

Se considerar útil, retome os destaques apresentados na seção (a) da Visita 3 (pág. 77)

b) analisar, em especial, suas experiências em relação a variações no Jogo Elos (10 min)

Durante o acompanhamento, analise em especial as aplicações dos(as) educadores(as) das variações que 
foram planejadas na Reunião Coletiva. Algumas perguntas orientadoras podem ajudar você a analisar a situa-
ção: as variações tiveram efeito de desafiar toda a turma? Tiveram efeito motivador? Foi nítida a necessidade 
de um “esforço adicional” das crianças para realizarem a tarefa conforme orientado pelo(a) educador(a)? As 
crianças tiveram condições de se manter na tarefa? 

c) preencher um Questionário de Fidelidade na Consolidação e Criação(10 min)

Ao final do tempo estipulado para a Observação Elos, preencha um Questionário de Fidelidade de Observações.

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

d) Dar orientações para próxima visita (5 min)

Para sua próxima visita, oriente os(as) educadores(as) a:

• conduzirem o Passo 16, referente à autonomia da turma na tomada de decisões sobre aspectos do jogo;

• lerem e planejarem o Passo 17, referente à última Observação Elos do ano.
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viSita 8 – FomeNtar geNeralizaÇÃo 
daS habilidadeS deSeNvolvidaS

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 16 – Fomentar decisões autônomas

• Passo 17 – Acompanhar a generalização

Nas salas de aula

OBJETiVOS

a) apoiar educadores(as) na condução da última Observação Elos do ano (Passo 17); 30 min
b) preencher um Questionário de Fidelidade de Observações. 10 min

ORiENTAçÕES:

a) apoiar educadores(as) na condução da última Observação Elos do ano (30 min)

Nesta visita, você e o(a) educador(a) irão realizar a 3ª (e última) Observação Elos e, para tanto, utilizarão o 
Registro de Pontuação (pág. 64 do Guia do(a) Educador(a) e na seção da 6ª Visita de seu Caderno de Instru-
mentos) como instrumento para anotação do comprometimento da turma com acordos. 

Seu principal objetivo é verificar se, após o investimento nas variações de jogo, na criação de condições mais 
ousadas e desafiadoras às crianças e, em especial, após o investimento dos(as) educadores(as) no Passo 16 
“Fomentar decisões autônomas” em empoderar as crianças em relação às decisões dos combinados de cada 
Acordo Elos e dos elementos de reconhecimento, as interações promovidas pela vivência do jogo estão mais 
fortalecidas em contextos alternativos. Esta será uma das mais importantes observações em sala, pois ofe-
rece informações sobre os impactos de curto prazo mais globais do programa. Por isso, ofereça todo o apoio 
que o(a) educador(a) necessitar para que a observação possa ocorrer conforme as orientações. 

Relembrando, para uma Observação Elos qualificada, seguem pequenas dicas que apoiarão o seu trabalho e 
o do(a) educador(a):

• sente-se ao lado do(a) educador(a), de preferência no fundo da sala;

• relembre-o(a) sobre o tempo estipulado para a marcação;

• peça que ele(a) sinalize a você o início do tempo para a marcação para que comecem juntos;

• registre as quebras de acordos no Registro de Pontuação (RP), quais acordos cada equipe quebra e quan-
tas vezes o faz, procurando realizar o registro junto ao(à) educador(a) e compartilhar com ele(a) os crité-
rios que você utiliza para fazer o registro das quebras de acordos;

• ao final da visita, verifique se houve alguma dúvida na realização da Observação Elos e combine com o(a) 
educador(a) que vocês analisarão juntos a pontuação da turma.

b) preencher um Questionário de Fidelidade de Observações (10 min)

Ao final do tempo estipulado para a Observação Elos, preencha um Questionário de Fidelidade de Observações.

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.
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Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) compartilhar registros de pontuação referentes à última Observação Elos feita em cada 
sala;

30 min

b) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no Gráfico do Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos;

10 min

c) fomentar discussão sobre como interpretar os dados de cada turma, especialmente em 
relação à generalização;

15 min

d) analisar coletivamente as estratégias utilizadas por cada educador(a) para fomento de 
decisões autônomas da turma em relação ao jogo;

15 min

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa; 10 min
f) dar orientações para a próxima visita. 10 min

a) compartilhar registros de pontuação referentes à última Observação Elos feita em cada sala (30 min)

O exercício de compartilhamento dos Registros de Pontuação da 3ª Observação Elos tem como objetivos:

• fornecer informações sobre a condição final da turma em comprometer-se com os Acordos Elos de con-
vívio em coletivos e de envolvimento com as atividades, sem que haja intervenção de um adulto de 
referência;

• fornecer dados para serem inseridos no Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos 
(pág. 28 do Guia do(a) Educador(a) e em seu Caderno de Instrumentos), de modo que as mudanças da 
turma em relação ao modo como lida com acordos coletivos fiquem visíveis e fáceis de interpretar; 

• verificar como as crianças responderam às variações de jogo

• verificar como as crianças responderam à atribuição de decidirem sozinhas – e coletivamente – algumas 
características do jogo.

Para atingi-los, basta repetir o procedimento realizado em relação às Observações Elos anteriores: fomente o 
levantamento de hipóteses com base nos dados registrados.

b) apoiar educadores(as) a inserirem os resultados do RP no Gráfico do Engajamento da turma em rela-
ção aos Acordos Elos (10 min)

Como realizado nas Observação Elos e em jogos anteriores, é importante inserir dos dados de quebras de 
acordo no Gráfico de Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos (pág 28 do Guia do(a) Educador(a) 
e em seu Caderno de Instrumentos). Proponha que essa inserção seja feita durante a própria reunião. A esta 
altura, se os(as) educadores(as) tiverem inserido todos os registros propostos, o gráfico de cada um deles(as) 
já contará com 12 inserções de dados. Ligando os pontos de cada um dos totais de quebras de cada acordo, 
vocês terão em mãos um retrato de todo o processo de desenvolvimento da turma em relação a seu envol-
vimento com os Acordos Elos. 

c) fomentar discussão sobre como interpretar os dados de cada turma, especialmente em relação à gene-
ralização (15 min)

A partir dos gráficos finalizados do engajamento de cada turma em relação aos Acordos Elos, conduza uma dis-
cussão que leve os(as) educadores(as) a refletirem sobre todo o processo de implementação, sobre as caracte-
rísticas específicas de sua turma, as dificuldades e facilidades enfrentadas, e os resultados obtidos. Auxilie-os(as) 
a analisarem os gráficos uns(umas) dos(as) outros(as), percebendo dificuldades que foram comuns e trajetórias 
particulares, tendo em vista as especificidades de cada turma e cada perfil de educador(a). Vale a pena retomar 
algumas perguntas que, muito provavelmente, foram feitas no início da implementação:

• o desenvolvimento de sua turma a partir do Programa Elos atendeu suas expectativas?

• houve melhora das equipes em relação a seu comprometimento com o Acordo 1 “Seguir as instruções da 
atividade”? Em termos de habilidades de vida, o que isso significa?
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• houve melhora das equipes em relação a seu comprometimento com o Acordo 2 “Seguir o nível de voz 
combinado”? Em termos de habilidades de vida, o que isso significa?

• houve melhora das equipes em relação a seu comprometimento com o Acordo 3 “Seguir o combinado de 
lugares”? Em termos de habilidades de vida, o que isso significa?

• houve melhora das equipes em relação a seu comprometimento com o Acordo 4 “Ser gentil”? Em termos 
de habilidades de vida, o que isso significa?

• há aprendizagens necessárias ao relacionamento harmônico e cooperativo em sala que não foram desen-
volvidas? Quais? A que atribui seu não desenvolvimento durante a implementação do programa?

d) analisar coletivamente as estratégias utilizadas por cada educador(a) para fomento de decisões autô-
nomas da turma em relação ao jogo (10 min)

O investimento dos(as) educadores(as) na autonomia plena da turma em relação às decisões sobre os combi-
nados do jogo, sobre os elementos de reconhecimento ou outros aspectos que tenham decidido que pode-
riam ser conduzidos pelas próprias crianças é um importante resultado do processo de trabalho junto ao 
Programa Elos e, é claro, de investimento pessoal de cada educador(a). Se abordamos um modelo de Edu-
cação que acredita na formação cidadã das crianças, esse exercício de deliberação em um grande coletivo 
desde os 6 anos é uma condição de extremado valor ao desenvolvimento de cada uma delas. Explore este 
tema junto ao grupo de educadores(as) e procure fomentar uma análise que vislumbre os possíveis impac-
tos futuros dessa demonstração de tamanha confiança nas crianças em seus desenvolvimentos como seres 
políticos em sociedade.

e) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (10 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Pro-
grama (consta na seção Visita 8 de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

f) dar orientações para próxima visita (10 min)

Para a próxima visita, oriente os(as) educadores(as) a:

• conduzirem as estratégias elencadas para promoção ou fortalecimento das habilidades desenvolvidas 
por meio do jogo

• lerem e planejarem o Passo 18, referente ao encerramento do jogo nas turmas e à avaliação dos impactos 
do programa
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viSita 9 – aPoiar a avaliaÇÃo 
daS mudaNÇaS da turma

PASSOS CONTEMPLADOS

• Passo 18 – Avaliar as mudanças da turma

Planejando o encerramento na sala de aula

O encerramento em sala de aula deve ser um momento prazeroso para as crianças em que, se possível, se 
discuta com elas os aprendizados e as mudanças proporcionadas pelo jogo. A pessoa mais habilitada a pensar 
maneiras de tornar esse momento significativo é o(a) próprio(a) educador(a). Caso ele(a) solicite seu apoio, 
apresentamos abaixo algumas sugestões que se mostraram interessantes na experiência do programa:

• atividade que envolva a percepção dos(as) educandos(as) sobre o jogo: no Passo 18, apresentamos uma 
proposta de atividade que pode ser feita durante o último jogo e que envolve a expressão das percepções 
dos(as) educandos(as) em relação ao programa. Estes dados fornecem informações valiosas para nos 
ajudar a avaliar o impacto do Jogo Elos no cotidiano das turmas participantes. Caso os(as) educadores(as) 
com quem trabalha desejem fazê-la, essa pode ser uma oportunidade para tal. 

• atividade divertida na última partida: talvez o(a) educador(a) queira realizar a última partida durante 
uma atividade que as crianças já conheçam e gostem, como um jogo de Matemática ou de Língua Portu-
guesa, um quebra-cabeça, uma atividade artística, etc.

• roda de conversa: é interessante incluir uma roda de conversa em que se discuta, por exemplo, as 
mudanças nas quebras de acordos das equipes (se houve redução, ou se as equipes conseguiram colabo-
rar mais). Seguem algumas ideias do que perguntar às crianças: o que acharam do jogo? Gostaram? Por 
que? O que foi mais difícil? O que mais gostaram? Como se sentiam quando as equipes respeitavam os 
acordos? Gostariam de jogar no próximo ano?

• encerramento coletivo: se muitas turmas de uma mesma escola estiverem participando, é possível orga-
nizar um encerramento coletivo (uma partida com várias turmas ou uma celebração final que envolva 
todos, como uma gincana, por exemplo).

Lembre-se que o final de ano é o período mais atarefado para os(as) educadores(as), por isso tenha sensibi-
lidade ao propor algo para que ele(a) não se sinta pressionado a fazer algo grandioso, a menos que queira. 
O mais importante é que se proporcione um momento prazeroso para as crianças e, para isso, é importante 
que o(a) educador(a) esteja tranquilo e confiante. Muitas vezes, pequenos gestos são mais significativos para 
as crianças do que grandes eventos. 

QuESTÕES PARA APROFuNDAMENTO

1. Escolha uma das turmas que você acompanha. Reveja o primeiro Questionário de Fidelidade na Consoli-
dação e Criação e o primeiro Registro de Pontuação preenchidos na sua visita em sala de aula e escreva 
abaixo quais indicadores de fidelidade precisavam ser melhor trabalhados.

2. Nas linhas abaixo, escreva quais instrumentos e que ações ajudarão você a avaliar, em sua última visita à 
sala de aula, se houve mudança nos aspectos mencionados acima.
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Sistematização dos dados

Aproximando-se o final da implementação, é provável que você tenha em mãos um número expressivo 
de instrumentos preenchidos que oferecem subsídios para avaliar o impacto do programa. A experiência 
demonstrou que a sistematização desses dados e a apresentação dessa sistematização tanto ao(à) educa-
dor(a) quanto aos gestores produziu três resultados muito interessantes: 

1. uma compreensão mais ampla do impacto do programa por parte dos profissionais envolvidos (incluindo 
educadores(as), multiplicadores(as) e gestores(as)); 

2. uma avaliação simples do resultado imediato do programa e dos potenciais resultados a médio e longo 
prazo; e 

3. a valorização do trabalho do(a) educador(a) que percebe os efeitos do seu trabalho. 

A variedade de organização dos dados coletados é imensa. Por isso, elegemos uma forma de organizá-los 
que oferece um “retrato” das mudanças experimentadas pela turma toda, em sua relação com cada um dos 
Acordos Elos. Essa forma é a que foi sendo construída por todos os(as) educadores(as), com o seu apoio, no 
preenchimento do Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos (pág. 28 do Guia do(a) 
Educador(a) e pág. 32 deste guia). Essa organização das quebras de acordos será suficiente para comunicar, 
ao final do ano letivo, os impactos a curto prazo mais nítidos do programa para os envolvidos diretos com a 
implementação. 

As demais informações preenchidas por você ao longo do ano na Plataforma FormSUS, a partir de seus 
formulários de monitoramento, também serão utilizadas para apoiar a análise de processos e resultados da 
implementação do programa e orientar seu contínuo aprimoramento. A análise detalhada desses dados será 
feita entre o encerramento de um ano de implementação e o seguinte. Solicite ao(à) formador(a) federal 
que envie a você a análise quando estiver finalizada. Além desses dados de monitoramento, as universidades 
parceiras deste programa têm desenvolvido pesquisas a respeito do processo de sua adaptação cultural ao 
território brasileiro em toda a sua extensão, bem como a respeito de seus resultados. 

Nas salas de aula

OBJETiVOS:

a) acompanhar educadores(as) na condução do Passo 18; Toda a observação (+-45 min)
b) registrar falas da turma referentes aos impactos do programa. Toda a observação (+-45 min)

ORiENTAçÕES:

a) acompanhar educadores(as) na condução do Passo 18 (+- 45min)

Conforme combinado na última Reunião Coletiva, os(as) educadores(as) terão lido e planejado o Passo 18, 
que envolve a realização do encerramento do jogo nas turmas e a análise das mudanças ocorridas em cada 
uma delas. Vamos nos ater, primeiramente, ao encerramento em cada turma. Antes de entrar em cada sala, 
ou assim que entrar, solicite ao(à) educador(a) acesso ao planejamento que ele(a) realizou para o último 
Jogo Elos que você irá acompanhar. Copie as informações em um de seus Registros de Planejamento (em 
seu Caderno de Instrumentos), de modo que seu acompanhamento esteja bastante orientado. Faça alguma 
sinalização ao(à) educador(a) quando estiver pronto(a).

Nesta última observação de um jogo, além de suas atribuições adicionais, é importante que você esteja 
especialmente atento(a) àquelas crianças que nas últimas observações e jogos ainda demonstravam alguma 
dificuldade no compromisso com os combinados feitos coletivamente. A partir das estratégias elencadas nas 
Reuniões Coletivas, procure notar se essas crianças demonstram mudanças importantes em suas interações. 

Procure, na realidade, observar atentamente todas as equipes e as relações entre elas. Procure lembrar de 
suas primeiras visitas à sala – e, para isso, retome os primeiros Registros de Pontuação e Questionários de 
Fidelidade na Consolidação e Criação –, identificando quais eram os principais desafios a serem enfrentados 
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no trabalho com aquela turma. Vale a pena registrar considerações em relação às mudanças que você notar, 
para que possa discuti-las em sua última Reunião Coletiva. 

b) registrar falas da turma referentes aos impactos do programa (+- 45min)

Se o(a) educador(a) tiver optado por alguma atividade que envolva depoimentos das crianças em relação a 
suas percepções sobre o jogo, ele(a) necessitará de seu apoio para registro das falas. Aliás, para o programa 
elas têm muito valor, pois nos dão indícios dos impactos do programa para cada uma das crianças, a partir 
do olhar delas próprias. Por mais minuciosos que sejam os instrumentos de monitoramento de processos e 
resultados do programa, nada se compara ao relato direto dos(as) educandos(as). Esteja, portanto, pronto 
para anotar falas ou, se houver permissão na escola, até mesmo gravá-las ou filmá-las. 

Na Reunião Coletiva com educadores(as)

OBJETiVOS:

a) organizar registros das quebras de acordos das turmas ao longo do ano no Gráfico do 
Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos;

15 min

b) analisar coletivamente os impactos do programa em cada turma; 50 min
c) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa; 10 min
d) planejar comunicação para a escola a respeito dos impactos do programa. 15 min

ORiENTAçÕES:

a) organizar registros das quebras de acordos das turmas ao longo do ano no Gráfico do Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos (15 min)

Sendo esta a última análise conjunta dos desempenhos das turmas no jogo, é importante considerar não ape-
nas o desempenho pontual de cada educando(a) no último jogo, mas procurar compará-los com os desempe-
nhos observados ao longo de todo o ano. Assim, diferentemente das Reuniões Coletivas anteriores, ao invés 
de fomentar o compartilhamento dos últimos Registros de Pontuação dos jogos realizados em cada turma, 
proponha a análise do conjunto global dos desempenhos das crianças nos jogos e nas Observações Elos. Para 
isso, o melhor instrumento que todos têm à mão é o Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acor-
dos Elos (pág. 28 do Guia do(a) Educador(a) e pág. 32 deste guia). 

Apoie os(as) educadores(as) a inserirem no gráfico os dados de quebras de acordo do último jogo. Caso 
alguém tenha deixado de inserir dados de jogos ou observações nos outros campos do gráfico, verifque se 
estão em posse de seus Registros de Pontuação ou se você os tem, para que cada educador(a) possa comple-
tar seus gráficos e produzir um “retrato” final das tendências formadas nas interações das crianças em suas 
turmas. Com os gráficos desenhados, todos terão um belo desafio de análise e discussão pela frente. Procure 
apoiar o grupo a perceber este exercício como um reconhecimento de seu enorme envolvimento e dedicação 
ao programa, dando sentido à visualização do impacto de sua implementação. 

b) analisar coletivamente os impactos do programa em cada turma (50 min)

Agora caberá ao grupo compartilhar os gráficos que retratam o desenvolvimento de cada turma em relação 
aos Acordos Elos. E caberá a você apoiá-lo a se envolver na discussão, com a finalidade de interpretar cada 
um dos gráficos e cada um dos processos de implementação – não mais apenas levantar hipóteses. Talvez 
nem todas as expectativas dos(as) educadores(as) em relação a mudanças em suas turmas tenham se concre-
tizado em alguns casos; em outros, pode ter havido até mesmo uma superação das expectativas. Esperamos 
que para todos a experiência tenha sido satisfatória e tenha trazido contribuições às práticas profissionais de 
cada um. 

Como suporte ao exercício de análise e interpretação das variações das quebras de acordo das turmas ao 
longo da implementação, apresentamos a seguir um gráfico preenchido e listamos algumas análises possíveis 
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de serem deduzidas. Todas as informações nele registradas são acessíveis nos Registros de Pontuação uti liza-
dos no acompanhamento de jogos ou Observações Elos.

VARIAÇÕES DE QUEBRAS DE ACORDOS
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O que é possível observar?

• A maior quanti dade de quebras de acordos se deu na 1ª Observação Elos, o que denota impacto positi vo 
do jogo no comprometi mento da turma com acordos de convívio social;

• a parti r do 1º Jogo Elos e por alguns meses de implementação é possível verifi car o desenvolvimento de 
uma tendência gradati va de redução das quebras de acordo e provável estabilização em um patamar 
entre 1 a 2 quebras por parti da;

• na 2ª Observação Elos, todas as equipes quebraram mais acordos do que nos jogos anteriores, o que 
denota que, embora a quanti dade de quebras tenha sido consideravelmente menor do que na 1ª Obser-
vação Elos, as crianças ainda dependem da intervenção do(a) educador(a) durante os jogos para agirem 
considerando os 4 acordos do programa. Os reconhecimentos naturais ainda não são sufi cientes para 
manterem sozinhos as novas interações desenvolvidas;

• após mais dois meses de práti ca de jogo, e com o investi mento do(a) educador(a) em variar aspectos 
importantes do jogo, criando condições mais desafi adoras, as quebras de acordos das crianças durante a 
últi ma observação realizada diminuíram signifi cati vamente. Isso demonstra ter havido aumento da gene-
ralização das interações promovidas pelo programa e que os reconhecimentos naturais passaram a ser 
mais percebidos pelas crianças – como os benefí cios de conseguir se concentrar, ser aceito pelos colegas, 
senti r-se tranquilo com níveis de voz mais baixos em determinadas tarefas, senti r-se envolvido afeti va-
mente com a escola e o conhecimento etc.;

• embora existam pequenas variações nas quanti dades de quebras de cada um dos acordos, é possível 
notar que há uma unidade em relação ao compromisso das crianças com todos os acordos coleti vos.
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Que outras interpretações você faz dos dados organizados? Que análises gostaria que o grupo de educado-
res(as) fizesse em relação aos registros de suas turmas?

d) preencher um Questionário de Avaliação Continuada do Programa (10 min)

Para encerrar a reunião, passe aos(às) educadores(as) um Questionário de Avaliação Continuada do Programa 
(consta na seção Visita 9 de seu Caderno de Instrumentos). 

Importante! Lembre-se de inserir o preenchimento deste instrumento na Plataforma FormSus até o final 
da semana corrente.

e) planejar comunicação para a escola a respeito dos impactos do programa (15 min)

Além do encerramento do trabalho entre o grupo de educadores(as) da escola que você acompanhou, é tam-
bém importante promover um encerramento que envolva a comunicação dos resultados do programa para 
os gestores escolares, dos equipamentos de saúde envolvidos e das secretarias municipais e/ou estaduais 
de Saúde e Educação. A seguir, apresentamos algumas diretrizes e sugestões para a condução e organização 
deste momento. 
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aPreSeNtaÇÃo doS reSultadoS Para geStoreS

Encerrada a implementação nas turmas que você acompanha, fazemos a você ainda um convite para que 
apresente os impactos da implementação, registrados e percebidos por você, para os gestores municipais e/
ou estaduais. Entendemos que esta comunicação seja de grande relevância. O objetivo desse encontro é que 
os(as) multiplicadores(as) locais de um mesmo município possam compartilhar sua experiência com os ges-
tores, discutindo os benefícios observados, as dificuldades e as possibilidades de continuidade do programa. 
Queremos construir uma rede de proteção e prevenção, e isso só pode ser feito em coletivo. É possível que 
alguns de vocês sejam funcionários das próprias Secretarias Municipais e que já conversem com seus par-
ceiros sobre os aprendizados e as dificuldades com o programa. Ainda assim, organizar um momento mais 
estruturado para isso será de grande valor. Caso avalie a necessidade de um suporte maior em assuntos rela-
cionados à prevenção (por exemplo, como fortalecer a relação com os equipamentos de saúde que atendem 
crianças que estão na escola), reserve um momento do encontro para isso. Assim, todos poderão colocar 
suas ideias e propor estratégias.

Esse encontro será organizado e conduzido por você e demais multiplicadores(as) do município, com o apoio 
do(a) formador(a) federal. Os seguintes recursos podem ajudá-lo nessa preparação:

• apresentações de Power Point: o(a) formador(a) federal(a) poderá compartilhar com vocês um conjunto 
de slides dessa apresentação que abordam e incluem resultados esperados a curto e longo prazo, etapas 
de implementação, apresentação dos acordos, instruções do jogo, elementos centrais, entre outros. Para 
que todos os presentes na reunião proposta estejam cientes das principais características do programa é 
importante fazer essa breve explanação inicial. Você, demais multiplicadores(as) e o(a) formador(a) fede-
ral podem se dividir na apresentação.

• gráficos: os Gráficos do Engajamento das turmas em relação aos Acordos Elos são muito ilustrativos dos 
impactos do programa. Sugerimos que você e os(as) demais multiplicadores(as) do município organizem 
o conjunto de gráficos que produziram ou, se forem muitos, uma parcela deles. 

Se avaliarem que outros recursos são também interessantes de serem utilizados nessa comunicação, 
fiquem à vontade para fazê-lo, como usar trechos dos Manuais de Educadores(as) e do(a) Multiplicador(a), 
consultar as referências bibliográficas dos referidos manuais, apresentar depoimentos de educandos(as) 
e educadores(as) etc. Preparamos, também, um texto com uma breve síntese de alguns resultados espe-
rados do jogo que lhe pode ser útil.

Resultados esperados a curto e longo prazo

O Programa Elos – Construindo Coletivos é inspirado no programa Good Behavior Game (GBG), um método 
criado por um professor estadunidense (Barrish, 1969) para reduzir os conflitos, agressões e comportamen-
tos alheios à tarefa em uma sala de aula dos EUA. O GBG popularizou-se rapidamente entre os professores 
dos EUA e também do mundo por consistir em uma estratégia de fácil implementação que trazia grandes 
benefícios observáveis pelo professor. Dentre eles:

• redução dos episódios de agressão física e verbal e de conflitos na escola;

• redução de comportamentos de retraimento e timidez;

• redução de comportamentos disruptivos (como interrupção da fala do professor e dos colegas, por exem-
plo) e comportamentos alheios à tarefa (maior engajamento das crianças nas atividades propostas);

• aumento do tempo de ensino/aprendizado em função da redução de tempo gastos redirecionando as 
crianças para as suas atividades e impedindo agressões.

Com o passar dos anos, o programa foi implementado em um número crescente de países e aliado a um 
grande número de pesquisas avaliativas. Os resultados dessas pesquisas não apenas comprovaram os benefí-
cios observados pelos professores, mas também demonstraram que esses benefícios constituíam fatores de 
proteção para as crianças, influenciando suas ações e escolhas na fase adulta.

Estudos consecutivos realizados com as mesmas crianças por um período superior a 13 anos demonstram 
que aquelas que jogaram GBG em suas salas (durante apenas um ano letivo do Ensino Fundamental), quando 
comparadas a um grupo controle que não recebera a intervenção, apresentaram significativa redução nos 
seguintes fatores:
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• uso abusivo de álcool e outras drogas (Kellam et al., 2008);

• tabagismo (Kellam et al., 2008);

• transtorno de Personalidade Antissocial (Kellam et al., 2008);

• registro em Juizado de Menores e/ou prisão por crimes violentos (Petras et al.,2008; Kellam et al., 2008);

• uso de dispositivos de intervenção clínica, tais como acompanhamento psicológico e medicamentos 
(Poduska et al., 2008);

• tentativas de Suicídio (Wilcox et al., 2008).

Ao que tudo indica, você acaba de encerrar a implementação do Programa Elos. 

Deixamos aqui nosso muito obrigado por você ter topado esse desafio junto conosco e por todas as 
novas marcas afetuosas e de respeito que você auxiliou os(as) educadores(as) com quem trabalhou a dei-
xarem em seus(suas) educandos(as). Esteja seguro(a) de que sua atuação foi fundamental para contribuir 
significativamente com as formações humana, sociopolítica e cognitiva de cada um, preparando todos(as) 
para agirem no mundo positivamente e para apaixonarem-se pelo conhecimento. Esperamos trabalhar 
com você novamente no próximo ano!

Carinhosamente, Equipe Elos
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o que Fazer quaNdo

... as equipes não estão ganhando o jogo?

Avalie se as equipes estão equilibradas e diversificadas. Ao perceber que não, troque alguns educandos(as) 
de equipe. 
É possível que as atividades realizadas durante o jogo estejam difíceis ou fáceis demais – e desestimulantes – 
para os(as) educandos(as). Neste caso, experimente diversificar as atividades ou preparar atividades especí-
ficas para cada equipe. Quando muitas equipes estão quebrando o mesmo acordo várias vezes, pode ser um 
sinal de que esse acordo não ficou claro ou que os combinados não estão adequados para a turma ou para a 
atividade proposta. Por fim, reduzir temporariamente o tempo da partida também pode ajudar.

...as equipes estão sempre ganhando?

Chegou a hora de desafiar os(as) educandos(as)! Experimente jogar em outros ambientes onde seja mais difí-
cil seguir os acordos (durante uma atividade fora da sala, por exemplo), ou então aumentar o tempo de jogo 
(não mais que meia hora). Ou, ainda, propor combinados inusitados para cada acordo. Você também pode 
variar os horários em que o Elos é jogado (logo depois de uma aula de educação física, por exemplo, quando 
as crianças estão mais agitadas) ou variar o conteúdo da atividade (escolher uma que exija mais concentração 
ou então maior diálogo entre os(as) educandos(as) da mesma equipe. Essas variações ajudam as crianças a 
entenderem que os acordos permanecem ao mesmos, mas os combinados mudam para cada ambiente e são 
importantes em todos eles.

...alguma(s) criança(s) se recusa(m) a participar do jogo ou constantemente descumpre(m) os acordos de 
modo que sua(s) equipe(s) repetidamente perde(m) o jogo?

Nesse caso, é importante atentar para o ambiente e não apenas para a ação da criança. Recomenda-se que, 
caso isso aconteça mais de três vezes em uma semana, o(a) educador(a) observe atentamente aspectos tanto 
das ações da criança quanto dos aspectos de seu contexto.
Observe o que o(s)/a(s) educando(s)/a(s) faz(em) e de que maneira as equipes reagem quando este(a) edu-
cando(a) descumpre os acordos. Ao notar que há atitudes de exclusão e indiferença por parte dos colegas, 
você pode criar estratégias para engajar o grupo a agir de modo mais acolhedor e afetuoso. Pode, inclusive, 
apresentar devolutivas “Oops!” ao grupo por não estar agindo com gentileza e apoiando o(a) educando(a) a 
se sentir pertencente à equipe e a realizar as tarefas. 
Reexamine as atividades usadas durante o Jogo Elos para determinar se elas foram adequadas para a turma. 
Lembrando que a tarefa não precisa ser a mesma para todos(as) os(as) educandos(as), verifique se o nível 
de exigência das atividades realizadas foi condizente com as condições do(a) educando(a) que descumpriu 
os acordos. Elas podem ser subdivididas em passos mais simples? Além disso, o formato da atividade é outro 
aspecto relevante: individual ou em grupo? Silenciosa ou conversativa? Agitada ou tranquila?
Existe a possibilidade de o(a) educando(a) estar quebrando acordos, pois obtém sua atenção de alguma 
maneira – mesmo se a atenção vier por meio de “broncas”. Se isso estiver acontecendo, experimente alterar 
a sua reação às quebras de acordo daquele(a) educando(a). Verifique se os momentos iniciais e finais do jogo 
estão sendo motivadores para todos(as) os(as) educandos(as). Avalie com o(a) multiplicador(a) os recursos de 
incentivo e reconhecimento sendo utilizados e que outras condições podem aumentar o interesse da turma 
como um todo.
Caso necessário, mude o(s)/a(s) educando(s)/a(s) de equipe. 
Atente também para situações do contexto social, para além da sala de aula, que podem estar interferindo 
nas atitudes dos(as) educandos(as). Acontecimentos na escola, na família ou na comunidade podem precisar 
de uma atenção especial. Neste caso, discuta estratégias com o(a) multiplicador(a) e com a Direção da escola. 
Um diálogo aberto com outros professores e com a Coordenação pode ajudar a contornar situações mais 
desafiadoras.

“Não há na minha turma nenhum(a) educando(a) que seja agressivo(a) ou disruptivo(a). A Maria às vezes 
briga com seus(suas) colegas, já bateu algumas vezes em outras meninas, mas, no geral, ela é bastante 
participativa nas aulas”.

É muito comum surgirem dúvidas no momento da classificação dos(das) educandos(as) nas “categorias” pro-
postas pelo Jogo Elos. No geral, a dificuldade está em dizer que algum(a) educando(a) é agressivo(a) ou bagun-
ceiro(a). A preocupação dos(as) educadores(as) é de estigmatizar seus(suas) educandos(as), reduzi-los(as) a 
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um determinado comportamento – o que é realmente ruim. Entretanto, ao propormos “categorias”, falamos 
apenas dos modos de interagir do(a) educando(a) naquele momento específico de sua vida, e não da criança 
em questão. Comportamentos ou modos de interagir são passíveis de mudança, e o Programa Elos auxi-
lia que ela ocorra. Localizar “categorias” de comportamentos apoia sua prática justamente na proposição 
de formas por meio das quais os(as) educandos(as) experimentem diferentes papéis. Para realizar a divisão 
dos(as) educandos(as) nas categorias de padrões de interação propostas, tente se lembrar do comporta-
mento predominante de cada criança nas três últimas semanas. 

“Preciso manter as mesmas equipes o ano todo? Não gostaria de manter os mesmos grupos em todos os 
jogos. Quando posso mudar?”

As equipes formadas para o Jogo Elos têm o propósito de ser referência para um longo prazo de trabalho, 
ou seja, não é interessante que as equipes sejam modificadas em curtos espaços de tempo (quinzenalmente, 
mensalmente ...). Certamente, se necessário, alguns(mas) educandos(as) poderão ser mudados(as) de equi-
pes ou poderá haver uma nova configuração de todos os grupos da turma. Porém, é de extrema importância 
que cada alteração seja cuidadosamente pensada e, se possível, discutida com o(a) multiplicador(a).

“Minha turma já trabalha muito bem em grupos. No início do ano, montei grupos de acordo com alguns 
critérios muito parecidos aos do Jogo Elos. Preciso realizar outra divisão?”

O Elos propõe que as equipes sejam divididas de acordo com os critérios de modos de interagir, aprendiza-
gem e gênero. Se os grupos que você montou estão baseados nesses três critérios, não é necessário fazer 
outra divisão. Entretanto, é importante notar que a proposta da heterogeneidade nos grupos possibilita 
que os(as) educandos(as) possam aprender e experimentar papéis uns(umas) com os(as) outros(as), sem a 
intervenção direta do(a) educador(a). Por isso, ao longo do ano, é sempre verificado se as equipes estão bem 
distribuídas e, se necessário, são feitas alterações pontuais.

“O Paulo e o Thiago são bons amigos e trabalham tão bem juntos! Preciso mesmo separar eles nas 
equipes?”

Alguns(mas) educandos(as) trabalham muito bem com seus(suas) colegas. Para o Jogo Elos, isso pode ser apro-
veitado, contanto que os critérios de divisão de equipes sejam seguidos. Porém, é importante considerar que 
Paulo e Thiago só aprenderão a se relacionar com pessoas diferentes se lhes for ofertada essa possibilidade. Por 
isso, pode ser muito potente que, ao longo do ano, o(a) educador(a) tenha a experiência de separar algumas 
‘duplas’ e ofereça o Jogo Elos como um momento no qual esses(as) educandos(as) possam lidar com o diferente.

“Minha turma tem muita dificuldade de trabalhar em grupo. As crianças sempre reclamam do grupo, 
excluem outras crianças. Se eu fizer os grupos com os critérios do Elos, elas não vão querer participar.”

Em diversas situações, a proposta de trabalhar com grupos heterogêneos gera receio nos(as) educadores(as) 
quanto à recusa ou às rejeições manifestadas pelos(as) educandos(as). Esta é, sem dúvida, uma situação deli-
cada e que merece especial atenção. Mas, vale destacar algumas importantes considerações. As crianças se 
sentem seguras para experimentar relações diferentes e estranhas a elas quando o(a) educador(a) se dispõe 
a dar suporte e a mediar as situações conflituosas da sala de aula. Raramente, um(a) educando(a) escolhe 
por não participar do Elos por não querer trabalhar em grupo. Talvez um primeiro grupo não consiga aco-
lher alguma criança em especial e o(a) educador(a) deve avaliar as circunstâncias para propor alternativas. 
Pode realizar algumas conversas mais pessoais com as crianças que rejeitam estar em grupo para entender 
os motivos que as levam à recusa e, em paralelo, ouvir o grupo para compreender o porquê de o grupo não 
acolher algum integrante. A dificuldade de estar em grupo nunca é por causa de um(a) educando(a) apenas, 
mas depende da aceitabilidade dos outros integrantes. 

“Devo incluir o(s)/a(s) educando(s)/a(s) com DEFiCiÊNCiA(S) na(s) equipe(s) ou ele(s)/ela(s) devem traba-
lhar apenas com seu(sua) professor(a)?”

Os(as) educandos(as) da classe devem ser estimulados(as) a acolherem e envolverem em suas equipes os(as) 
educandos(as)com necessidades especiais nas atividades durante o jogo Elos, sem o auxílio do(a) segundo(a) 
professor(a). Devem incumbir estes(as) colegas de tarefas em que os(as) mesmos(as) possam executar para 
que a atividade seja concluída pela equipe no jogo. Por exemplo, em uma atividade de Ciências em que a 
equipe deva identificar, classificar e desenhar animais, estes(as) colegas podem solicitar que o(a) amigo(a) 
com deficiência escolha as cores, identifique os animais, ou ainda auxilie na classificação dos mesmos.
É importante observar o tipo de deficiência para a decisão da contribuição adequada. 
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“Na minha classe há um(a) segundo(a) educador(a) ou educador(a) auxiliar para os(as) educandos(as) 
com deficiências e tenho dúvidas de qual o seu papel no jogo. Ele(a) participa do jogo com a equipe e 
auxilia o(a) seu(sua) aluno(a)?”

A atribuição do(a) professor(a) titular é planejar e executar as atividades pedagógicas em conjunto com o(a) 
segundo(a) professor(a) ou professor(a) auxiliar, enquanto que a função do(a) segundo(a) professor(a) ou 
professor(a) auxiliar é ajudar a classe e contribuir com a proposta de procedimentos diferenciados para qua-
lificar a prática pedagógica, o que condiz com as proposições do Jogo Elos no sentido de possibilitar à turma 
a “responsabilidade” de envolver, cuidar e orientar este(a) colega com deficiência na execução da atividade 
proposta durante o jogo, sem a intervenção de seu(sua) professor(a). Ou seja, durante o jogo o(a) segundo(a) 
professor(a) não deve interferir diretamente na participação de seu(sua) educando(a) especial na equipe Elos. 
Esta intervenção deve acontecer apenas se for extremamente necessária.

gloSSÁrio de habilidadeS de vida

• Assertividade: conseguir expressar-se claramente sem ofender ou agredir verbalmente o ouvinte, sendo 
capaz de apresentar suas ideias de modo confiante e mantendo o respeito pelo outro.

• Autoconfiança: possuir confiança no próprio potencial, valor e capacidade de realizar. Expressar-se e agir 
com segurança sem, no entanto, cultivar uma postura arrogante ou defensiva.

• Autoconhecimento: capacidade de compreender, identificar e descrever características pessoais, com-
preendendo as relações entre seus sentimentos/emoções/comportamentos e aspectos do meio.

• Autocontrole: exercer controle sobre suas próprias emoções e atitudes, manejando-as de modo a favore-
cer resultados importantes para o bem-estar de si e dos demais.

• Autoestima: a opinião e o valor (ou sentimento) que um indivíduo mantém acerca de si mesmo, envol-
vendo comportamentos seus que expressem isto em suas relações com as outras pessoas.

• Autonomia: capacidade de pensar, sentir, fazer, tomar decisões e solucionar problemas por conta própria.

• Boa comunicação: expressar suas ideias de maneira clara, desenvolta e em tom de voz apropriado, sendo 
também capaz de ouvir o outro e dialogar com ele.

• Capacidade de se relacionar: interagir de modo harmonioso e construtivo, expressando-se assertiva-
mente e levando em conta os valores, necessidades e qualidades dos outros.

• Cooperação: ações entre indivíduos em concordância que ocorrem em um espaço de mútua aceitação, 
considerando o lugar social do eu em relação ao outro.

• Empatia: capacidade de colocar-se no lugar do outro, compreendendo seus pontos de vista, sentimentos 
e pensamentos como se experimentasse o que o outro está vivenciando.

• Fazer amizades: estabelecer vínculos com outras pessoas, cultivando afetos positivos em relações de 
confiança, compreensão e aceitação mútuas.

• Gentileza: dirigir-se de modo amável e cuidadoso para com os outros, demonstrando boa vontade, poli-
dez e atenção em suas ações.

• Interagir de modo harmônico: agir equilibradamente por meio de suas emoções.

• Lidar com sentimentos: saber identificar, expressar e manejar seus sentimentos, comunicando-os de 
maneira clara e mantendo o respeito pelos sentimentos dos demais.

• Protagonismo: perceber-se como principal agente transformador da própria vida, assumindo uma pos-
tura ativa e confiante para tomar decisões e iniciativas.

• Respeito: levar em conta o outro ao agir, mantendo-se cuidadoso e atento ao seu bem-estar, valores e 
limites. Inclui também a aceitação e apreciação das qualidades e direitos do próximo.

• Responsabilidade: identificar e cumprir com suas obrigações e compromissos, assumindo as consequên-
cias dos próprios atos.

• Tolerância: manter a calma e o respeito diante de atitudes ou eventos que de algum modo lhe desagra-
dem, aceitando as diferenças e agindo com educação.
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