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Olá, educador(a)! Primeiramente, gostaríamos de lhe dar as boas-vindas ao Programa Elos – Construindo 
Coletivos. Sabemos que a atuação em sala de aula traz enormes desafios diários, e ficamos muito felizes que 
tenha se motivado a participar. O programa foca a aprendizagem de habilidades fundamentais tanto na vida 
escolar quanto fora dela, e, por meio da construção de coletivos, oferece aos educandos a oportunidade de 
estabelecer relações mais positivas e produtivas em sala de aula.

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 mobiliza pais e comunidade.

E é como uma estratégia de apoio ao educador e à educadora para o fomento às interações participativas 
e solidárias e, ao mesmo tempo, para a mediação de conflitos em sala de aula 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 possibilidade de redução de desgastes no processo de trabalho em educação e do 
adoecimento.

Esperamos que você possa encontrar neste programa um instrumento de apoio à admirável missão de quem 
se propõe a estabelecer processos de ensino-aprendizagem. Essas são nossas expectativas e nossa meta. 
Com sua participação, estamos certos de que chegaremos lá!

Bom trabalho!

Além deste guia, você também receberá materiais didáticos para a condução do programa em sua sala. 
Antes de dar início à implementação, verifique se está de posse de todos os itens listados abaixo:

• 1 Guia do(a) Educador(a)

• 1 Cartaz dos Acordos Elos

• 1 Cartaz dos Combinados Elos

• 1 Painel de Registro Elos

• 1 Caderninho Elos por aluno

• 5 Plaquinhas de Níveis de Voz

• 4 Plaquinhas de Acordos de Lugares

• 15 Cartões de Devolutivas Elos

• 30 Cartões de Devolutivas Oops!

• 30 Folhas de Figuras de Reconhecimento

MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT ELOS
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American Institutes for Research (AIR), pelo apoio em todas as etapas de implementação.
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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 vol-
tadas 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 interagir com seu mundo (material, relacional, emocional, acadêmico, 
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, promovendo clima de solida-
riedade, 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 voltadas às turmas das séries iniciais do Ensino 
Fundamental I; e o Componente Escolar, consti tuído por encontros voltados às crianças que recebem o pro-
grama em suas salas de aula e a seus pais, mães e/ou responsáveis. Neste guia, você encontrará informações 
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/educandas e educadores;
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• favorecer a participação e o envolvimento afetivo dos educandos/educandas 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 educandos e junto ao educador, e torna divertida a realização de atividades de cunho 
pedagógico. Ao mesmo tempo, promove a capacidade de trabalhar coletivamente e oferece condições inte-
gradas 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 desen-
volvimento 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 da educadora ou do educador, auxiliando a promoção de engajamento das crianças e qualificando o 
desempenho 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 educador 
entrega ao educando um cartão de Devoluti va Oops!, comunica à 
equipe qual foi o princípio descumprido e registra a quebra no Painel 
de Registro Elos, na seção “Jogo do Dia”, afi xado na parede da sala;

• quando há compromisso das equipes em relação aos acordos, o edu-
cador 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
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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 condi-
ções de criar situações mais 
desafi adoras para seus edu-
candos, tornando o jogo cada 
vez mais insti gante e potente.

• Condição facilitadora: 
visita quinzenal do multi -
plicador, 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
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PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
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Familiarização
PREPARAR A TURMA PARA JOGAR O ELOS

QUANDO POSSO COMEÇAR?

• Para iniciar a Familiarização, você precisa, primeiramente:

• parti cipar da Formação do Programa Elos: 16hrs;

• dispor do Kit completo de materiais didáti cos do programa;

• planejar com o(a) multi plicador(a) de referência as datas e horários de suas primeiras ati vidades (visita 
em sala e reunião coleti va).

PASSOS E MATERiAiS DE APOiO

• 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 identi dade das equipes.
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PASSO 1 – MAPEAR AS INTERAÇõES 
dE EducANdOS(AS)

Objetivos:

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

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

Seções

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

• Seção 2 – Como mapear as interações dos educandos?

SEÇÃO 1 – Por que mapear as interações dos educandos?

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 educandos ante-
riormente e ao final de sua participação. Para isso, contamos com o instrumento Mapeamento das intera-
ções 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) multiplica-
dor(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 educandos, até 
então pouco evidentes – constatação de grande parte dos educadores que o utilizaram.

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

É tarefa agora observar, em relação a cada educando, características de suas interações e registrar no instru-
mento 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 e indique a frequência estimada das inte-
rações 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 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

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 colegas

23. Está ciente do efeito de suas ações 
nos outros

24. Passa bastante tempo sozinho

25. Esforça-se pouco nas atividades

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

 Agressivas  Dispersas  Retraídas/tímida  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 educandos;

  o exercício da tolerância com o outro;

  a troca e aprendizagem entre pares;

  jogos mais desafi adores, esti mulantes e diverti dos;

  favorecer aos educandos 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, considera-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 edu-
cador ou educadora. 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 conhecimento, sem depender exclusivamente do(a) educador(a). As crianças passam a ter a oportuni-
dade 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 desta 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 educando pode apresentar ações agressivas por estar se sen-
ti ndo excluído; ou apresentar ações consideradas desordeiras para chamar 
a atenção do educador ou dos colegas; ou pode apresentar ações que deno-
tem retraimento por medo do julgamento dos outros acerca dele; ou, ainda, 
ações cooperati vas por se senti r bem em ajudar os colegas. Uma grande 
parte das ações que apresentamos tende a ser repeti da em situações seme-
lhantes 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 abaixo. 

• 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

Modo de interagir predominante Gênero Desempenho escolar

agressi-
vidade

dispersão tímidez 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. 
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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 ao nome das crianças que 
exercerão o papel de guardiãs, para não correr o risco de esquecer durante a execução dos jogos.

O que o(a) guardião/guardiã faz?

A ideia é que o guardião ou guardiã possa se empoderar, sentir-se mais seguro e não o contrário – expostos 
e desconfortáveis. Por isso, não são requeridas atitudes de liderança ou monitoramento dos 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 mate-
riais no armário do(a) educador(a), por anotar as dúvidas dos colegas para serem comunicadas ao(à) educa-
dor(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 demais colegas da sua equipe e assim criar novos repertórios comportamen-
tais 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 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 rela-
ções de equidade. Essa visão é apresentada pelo biólogo Humberto 
Maturana (2002) e nos proporciona caminhos sobre o sentido de 
uma intervenção pautada na construção de coletivos que se arran-
jam 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 pode-
rão aceitar e respeitar a si mesmas. Ao promovermos coletivos que 
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se organizam coordenadamente, por meio de afetos positivos, estamos favorecendo a aceitação e respeito à 
diferença e, sobretudo, criando um ambiente seguro onde as crianças podem expressar suas emoções, com-
partilhar acordos de convivências e consensos, 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 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.
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PASSO 3 – REALIzAR A 1ª OBSERvAÇÃO ELOS

Objeti vos:

• levantar informações sobre o equilíbrio das equipes;

• prati car a observação das interações das crianças durante ati vidades.

Seções

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

• Seção 2 – Iniciar preenchimento do Gráfi co do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos

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;
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• nível de voz: faça uma avaliação de qual o nível de voz necessário para a realização da atividade 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 compatível com a atividade;

• acordo de lugares: faça uma avaliação de qual a movimentação em sala mais adequada para a realização 
da atividade 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 atividade;

• o que será considerado “ser gentil” nessa atividade: nesse campo, indique ações que representam gen-
tileza na realização da atividade proposta. Por exemplo: o compartilhamento de materiais em uma ativi-
dade de confecção de cartazes sobre determinada temática trabalhada em aula. A sigla A4 se refere ao 
Acordo Elos 4, indicada aqui por ser o acordo que apoia a verificação desse tipo de interação.

1ª OBSERVAÇÃO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

Instruções da atividade (se você já tiver descrito as instruções da atividade 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 gentil” nessa atividade (A4)

Condução da 1ª Observação Elos

Uma vez que por meio da Observação Elos você irá verificar o comprometimento dos(as) educandos(as) com 
a tarefa e com os acordos de convívio social, e que os Acordos Elos servem justamente para tal verificação, 
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 eficaz, 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 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
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
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2. organizar a turma nas equipes formuladas sem comunicar que se tratam 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 quatro 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.

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 a 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. 
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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 educandos e educandas. 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 quatro Acordos Elos confi guram-se em 
princípios básicos de interação social, que possibilitam ao educando o desenvolvimento de relações de res-
peito 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 educandos desenvolvam habi-
lidades que os ajudem a desempenhar as tarefas escolares de maneira 
mais parti cipati va e autônoma. O Acordo 1 implica estar atento às instru-
ções 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 
conseguem se comunicar e concentrar melhor, permiti ndo que os colegas 
façam o mesmo. 

Para cada contexto, há um nível de voz mais adequado. Na biblioteca, lendo um livro, por exemplo, precisa-
mos de silêncio para nos concentrar. Para jogar, um tom de voz mais alto é necessário para os colegas ouvi-
rem 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 movi-
mentação num espaço coleti vo deve ter em consideração o respeito a 
todos os que o consti tuem. Ao correr pela sala quando os 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, 
direitos 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 educandos os quatro 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 cinco 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 aluno para ele usar o Nível de Voz 3 “Voz de Apre-
sentação” para contar sobre o seu fim de semana (ou qualquer outro assunto). Aos demais educandos, 
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 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 quatro Acordos Elos para sua turma, é relevante dis-
cutir 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 quatro Acordos Elos que serão propostos pelo(a) 
educador(a) e permanentes em todos os jogos, enquanto “combinados” serão os níveis ou variações escolhi-
dos entre educador(a) e educandos(as) para cada partida. Os acordos são sempre os mesmos, enquanto os 
combinados 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 educandos. 
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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 educadores e educadoras observam o oposto 
do pretendido: o aumento de interações de violência e afastamentos em sala de aula. Consequentemente, 
experimentam 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 quatro 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 
autonomia, 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 educandos o passo-a-passo do Jogo Elos.

Seções

• Seção 1 – Comunicar as 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 as 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 
e educadores. O jogo oferece vivências de relações de cooperação, respeito e responsabilidade, aju-
dando as crianças a cuidarem de si e dos outros. Os educandos irão receber o Caderninho Elos, onde 
será registrado o desempenho deles no jogo. Algumas vezes, ao longo do ano, eles levarão 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 educandos 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, 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 coladas 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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Consolidação
APROPRIAR-SE DOS PRINCíPIOS E PASSOS DO JOGO

• 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 Devoluti vas Oops!;

• Passo 12. Comparti lhar decisões com a turma;

• Passo 13. Observar um jogo em outra turma;

• Passo 14. Realizar 2ª Observação Elos.

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 Gráfi co 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 positi vas 
dos(as) educandos(as), de colaboração e respeito.
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PASSO 7 – PRIMEIRO jOgO ELOS

Objeti vo:

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

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 fi nalização do Jogo?

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

• Seção 6 – Registro do Primeiro Jogo Elos

• Seção 7 – Inserir informações no Gráfi co 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, autoconfi ança, autoesti ma 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 característi cas que prevê para 
o jogo. 

• Ati vidade: indique qual ati vidade de cunho pedagógico você irá propor para a turma. É importante ser 
uma ati vidade que os grupos consigam realizar com autonomia, sem sua ajuda imediata;

• 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 realizar; 
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;
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• o que será considerado “ser gentil” nessa atividade: indique ações que representam gentileza durante a 
realização da atividade proposta. Por exemplo: o compartilhamento de materiais durante a confecção de 
cartazes sobre determinada temática trabalhada em aula;

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

1º JOGO ELOS: PLANEJAMENTO 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

No capítulo de Apresentação do Programa Elos (pág. 11), 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. 

SEÇÃO 2 – O que fazer antes do Jogo começar? 

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

1. verifique 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 educandos e educandas;

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

3. explique para a turma a atividade durante a qual se jogará o Jogo Elos e revise as instruções, tirando todas 
as dúvidas acerca da atividade;

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

5. explique para a turma qual será a “atividade 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 atividade e das relações no coletivo. 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 tiverem quebrado ou demonstrado 
compromisso com o coletivo e com a tarefa, e anotar as marcas no Painel de Registro Elos;

8. informe aos educandos o tempo de duração da partida. 

9. anuncie o início do jogo.
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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 verem agido em desacordo com o combinado.

• faça uma marca ao lado do nome da equipe na seção “Jogo do Dia” do Painel de Registro Elos.

Apresentar devoluti vas para o compromisso com os acordos: Devolutivas Elos!

É também muito importante apresentar devoluti vas positi vas para as equipes ou crianças que esti verem 
cumprindo os acordos e apresentando ações de colaboração, respeito e comprometi mento com a tarefa. 
Parti cularmente quando a equipe ou a criança esti ver cumprindo um acordo desafi ador para elas.

Quando notar interações que devam ser valorizadas:

• vá até a equipe;

• dirija-se à criança ou às crianças que estão apresentando comprometi mento com os Acordos Elos, a(s) 
elogie por seu investi mento, especifi cando a ação que o(a) moti vou a fazer a devoluti va, e entregue um 
cartão de reconhecimento.

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

Ao fi nal 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 parti r das marcas por você registradas, 
anunciando apenas as equipes que ganharam. Não chame a atenção para as equipes que perderam, pois 
isso pode desmoti vá-las a conti nuar 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 difi culdades;

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;
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• 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 educandos e educandas das equipes 
ganhadoras 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 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.

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;
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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):

 

 

 

 

 

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 Gráfico do Engajamento da turma em relação aos Acordos Elos (pág. 28).

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 partir de seus contextos de 
vida. Reconhecer as condições de moradia, alimentação, lazer, afetivas 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, repetir, explicar de 
outra forma. Por isso, há que se estar muito atento para como articular as ofertas possíveis da instituição 
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 constituídas enquanto parte de grupos sociais, têm em sua forma de se relacionar con-
sigo, com os outros e com o aprendizado forte influência das características dos grupos e contextos em que 
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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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MATERIAIS dE APOIO PARA cONSOLIdAÇÃO 

Planilhas de Planejamento de jogos ou observações: para manter um registro das características básicas de 
cada jogo ou observação e poder discuti-las com o(a) multiplicador(a), apresentamos a seguir diversas plani-
lhas de planejamento. Se necessitar de maior quantidade, sugerimos que faça cópias em sua escola. 

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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Planilhas de Registro de Pontuação de Jogos ou Observações: quando achar importante registrar as quebras 
de acordos, utilize as planilhas abaixo. Novamente, sugerimos que faça mais cópias se achar necessário. Elas 
serão úteis principalmente para registrar dados dos jogos que serão incluídos no Gráfico de Engajamento da 
turma em relação aos Acordos Elos (pág. 28). Durante a Consolidação, você precisará incluir 5 registros.

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

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

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
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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 educandos e educandas conseguiriam fazer 
sozinhos 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. 
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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 precise 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 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 vencedor é o(a) edu-
cando(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 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 uma 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 colega;
– permitir que todos manejem os cartões;
– tratar a todos 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 educandos para que 
eles 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 educandos e educandas 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 substituindo
-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 “ter 
jeito”; e fazê-lo crer que ele 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 e incenti vados a conti nuar no mesmo caminho, agindo da forma destacada, 
além de fazer nos senti rmos aceitos 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-las 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 sema-
nas, 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 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 
constrangidos com palavras de reconhecimento do(a) educador(a) por seu 
bom desempenho, 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 
alcançarmos 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 escolar, os(as) educandos(as) já demonstram gostar, oferecendo-o 
de maneira mais consistente. 
Reconhecimentos “naturais”: os recursos de reconhecimento uti lizados no 
programa 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 dianamente interações harmônicas, cooperati vas e de com-
promisso 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 consequências são: conseguir fi nalizar 
uma ati vidade antes considerada muito difí cil e, por isso, senti r-se capaz e 
“esperto(a)”; perceber os colegas como parceiros e fontes de ajuda; per-
ceber sua própria condição de ajudar o outro; senti 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 “reco-
nhecimentos naturais”, passam a ser sufi cientes como incenti vo para que 
o novo padrão de interação seja repeti do pelas crianças em tantos outros 
momentos e contextos. 
Formas simbólicas e materiais de reconhecer: a forma simbólica é caracte-
rizada por não depender de objetos e pode ser expressada por meio de um 
olhar, de palavras 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 expres-
são já indica, em recursos materiais, 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 “prêmio” 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 na sua turma...
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FAIxA ETÁRIA

Do que gostam?
Quais suas brincadeiras 

preferidas?

Quais os espaços preferidos 
na escola? O que gostam de 

fazer nesses espaços?

Gostam de quais atividades 
de lazer? Ex.: ler, pintar, 
plantar, ouvir histórias...

Utilizando essas características como apoio, escreva abaixo alguns Elementos de Reconhecimento que você 
utiliza ou que gostaria de utilizar que seriam significativos 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 próprios alunos: Uma das formas de descobrir elementos significativos aos educandos é enga-
já-los na discussão e eleição de atividades ou materiais que eles apreciam, tais como jogos, certas brin-
cadeiras, músicas etc.;

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

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

Atividades sugeridas por educadores(as) que implementaram o programa

Apresentamos agora uma lista de sugestões de reconhecimento materiais e simbólicos, elaborada por edu-
cadores 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 cutia
Barra manteiga
Mãe da rua
Brincadeiras de roda
Pular corda
Pular elástico
Alerta
Vivo ou morto
Passa anel

Jogos de tabuleiro
Jogos de perguntas e respostas 
Telefone sem fio
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 final da aula 
Show de talentos

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

Ações afetivas
Abraços
Carinhos
Elogios (do/a educador/a ou colegas)
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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 
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 colega do lado

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

Demonstrar apreço pelo outro, reconhecendo ações que geram consequências benéfi cas – 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 ti po de 
interação social será repleto de emoções positi vas, um elemento fundamental para nosso desenvolvimento e 
aprendizagem. Maturana (2002) ressalta que, na condição de seres humanos, somos consti tuídos a parti r do 
entrelaçamento da emoção com a razão. Para o autor, não existem atos humanos separados de uma emoção 
que os defi nam e os tornem possíveis enquanto ação.

Neste contexto, o autor defende a importância das emoções positi vas – sobretudo do amor – para estabele-
cer o domínio de ações nos quais as interações sociais que travamos com outras pessoas as tornam legíti mas 
na convivência, isto é, sejam respeitadas e valorizadas naquelas interações. No que se refere às crianças, 
seu desenvolvimento fí sico, 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 competi ção no qual erros são 
casti gados em vez de tratados como oportunidades legíti mas de aprimoramento. Quando as interações são 
baseadas no amor, lapidam e harmonizam a convivência. Em contraparti da, relações baseadas em emoções 
negati vas 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 educador favorecerá a ocorrência de afetos positi vos em sala de aula, indicando quais 
ações das crianças são valorizadas e bem recebidas naquele ambiente. Isso esti mulará as crianças a compre-
enderem os efeitos de seus atos sem focar nas condutas passíveis de punições, mas nas que favorecem o 
desenvolvimento de todos. 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

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

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”;
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• 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 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.”

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 educandos, você estará favorecendo suas potencialidades e estabelecendo 
interações mais positivas. 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• planejar o uso de “Devolutivas Oops!” neutras e não coercitivas, retirando quaisquer dúvidas pendentes.
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PASSO 12 – cOMPARTILhAR dEcISõES cOM A TuRMA

Objeti vos:

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

Seções

• Seção 1 – Por que comparti lhar decisões com a turma? 

• Seção 2 – Como comparti lhar 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 discuti do 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 objeti vo do Programa Elos, mas sim apoiá-las no entendimento de que o convívio social requer acordos 
mútuos e o estabelecimento de consensos que legiti mem vez e voz de cada um dos pertencentes ao grupo. 

A implementação do programa nos mostrou que a práti ca do jogo espontaneamente leva as crianças a come-
çarem a sugerir novos combinados para cada acordo e/ou a questi onar 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 ti ver dúvidas” ou “Que tal combinarmos o acordo de lugares ‘siga’ para essa 
ati vidade?”. Isso já refl ete que se encontram em transição da heteronomia à autonomia e buscam chegar em 
acordos consensuais no coleti vo. Mas, podemos apoiá-las ainda mais diretamente, oferecendo vivências con-
cretas do exercício de tomada de decisões autônomas e coleti vas. Neste passo, então, propomos que você 
planeje como passará a tomar decisões relacionadas ao jogo em conjunto com a turma.

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?
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Decisões em relação aos Elementos de Reconhecimento

Outra forma de fomentar a transição da heteronomia à autonomia é compartilhar com a turma as deci-
sões a respeito de quais elementos irá utilizar como reconhecimento para a Comemoração Elos!, ao 
final de cada jogo, e a Comemoração Surpresa!, realizada esporadicamente ao final de uma semana. 
Além de envolvê-los na tomada de decisões, você provavelmente se sentirá ajudado pelas crianças na 
tarefa de condução dos jogos, já que variar constantemente os Elementos de Reconhecimento requer 
uma boa dose de criatividade – que as crianças têm de sobra! 

Retomando, sua principal tarefa nesse passo é:

• passar a compartilhar com a turma todas as decisões relativas a como os acordos valem em cada jogo. 

PASSO 13 – AcOMPANhAR O jOgO EM OuTRA TuRMA

Objetivos:

• conhecer variações de condução do Jogo Elos;

• fortalecer o coletivo de educadores 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 prática 
foi lhe dando respostas a dúvidas que tinha inicialmente. Ações que você inicialmente sentia como sutilmente 
(ou muito) artificiais, hoje provavelmente já estão naturalizadas em sua prática e não trazem mais descon-
forto. 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.
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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;

• se surgir algum “impulso” para conduzir algum passo do jogo, tente contê-lo. Seu papel nesse momento 
será apenas de observador, 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. 
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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.
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PASSO 14 – REALIzAR A 2ª OBSERvAÇÃO ELOS

Objeti vos:

• 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 gráfi co 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

Por 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 con-
textos. Antes de iniciá-la, é importante realizar uma nova Observação Elos para checar como os educandos e 
educandas estão transpondo as aprendizagens promovidas pelo jogo para outros momentos, assim como o 
equilíbrio das equipes.

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! 

Não se esqueça de inserir a quanti dade total de quebras de cada acordo 
pela turma no Gráfi co do Engajamento da turma em relação aos Acor-
dos Elos (pág. 28).
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2ª OBSERVAÇÃO 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

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

 

 

 

 

 

Aprofundamento: generalização das habilidades de vida experimentadas nos jogos

O Programa Elos busca fortalecer os educandos, preparando-os no sentido de tomarem decisões conscien-
tes, 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 contextos. 
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 conversar 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) constituem 
situações frequentemente vivenciadas durante o Jogo Elos. Assim, ao oportunizar a aprendizagem das habili-
dades de cooperação e assertividade em sala de aula, o educador 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 ati-
tudes favorecem a harmonia e os coletivos democráticos em sala de aula. Neste cenário, o(a) educador(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 colegas que 
trabalharem harmonicamente e será reconhecida e valorizada por eles. Estes modos de agir transcenderão 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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Criação
VARIAR A APLICAÇÃO DOS PRINCíPIOS DO JOGO

Materiais de apoio para a Criação

• Passo 15. Planejar variações do jogo;

• Passo 16. Fomentar decisões autônomas;

• Passo 17. Acompanhar a generalização;

• Passo 18. Avaliar as mudanças da turma;

• Quando posso encerrar a etapa de criação?

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 Gráfi co 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 positi vas 
dos(as) educandos(as), de colaboração e respeito.
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MATERIAIS dE APOIO PARA A cRIAÇÃO 

Planilhas de Planejamento de jogos ou observações: a seguir, apresentamos diversas planilhas de plane-
jamento para jogos ou observações. Se necessitar de maior quantidade, sugerimos que faça cópias em sua 
escola. 

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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

JOGO ELOS: PLANEJAMENTO Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

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
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Planilhas de Registro de Pontuação de Jogos ou Observações: 

Durante a consolidação, você precisará incluir 6 registros. Para 2 deles, os instrumentos encontram-se 
nos passos 17 e 18. Se preferir registrar as pontuações de mais jogos e observações, faça mais cópias do 
instrumento.

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 quebas por acordo

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 quebas por acordo

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 quebas por acordo

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 quebas por acordo
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PASSO 15 – PLANEjAR vARIAÇõES dO jOgO

Objeti vo:

• 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 criati vidade 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 objeti vos 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 defi nidos para cada jogo. 

A frequência com que você conduz os jogos com a turma já é um fator importantí ssimo para que as crianças 
se apropriem do modo de interagir harmônico e cooperati vo que o jogo fomenta, podendo promover essas 
habilidades em outros contextos. Isso, porém, provavelmente aconteceu mais niti damente com algumas 
crianças da turma e menos com outras. É aí que entram as variações de aspectos do jogo! Ao propor ati vi-
dades e/ou combinados ousados e desafi adores, 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, comprometi da e cooperati va com que agem durante os jogos. 

SEÇÃO 2 – Que aspectos alterar?

A criati vidade 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 ati vidade; 
acordos de convívio coleti vos; trabalho em equipe; reconhecimento; e devoluti vas Oops!). Como ponto de 
parti da, indicamos alguns aspectos pelos quais você pode começar: 

• 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.
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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 educandos e educandas. Provavelmente os obser-
vou 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. 

Com o exercício desse passo, espera-se que os educandos e educandas 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.
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PASSO 17 – AcOMPANhAR A gENERALIzAÇÃO

Objetivos:

• levantar informações sobre o “nível” de generalização das interações promovidas pelo jogo

• identificar estratégias para garantia 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 garantir a generalização

Seção 1 – Procedimentos para realizar a 3ª Observação Elos

Para sua última 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 Turma:_________
__/__Atividade (A1) Atividade extra 

Instruções da atividade (se você já tiver descrito as instruções da atividade 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 gentil” nessa atividade (A4)

3ª OBSERVAÇÃO 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
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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. 28).

Seção 2 – Condições adicionais a serem oferecidas 
à turma para garantir a generalização

Com o apoio do(a) multi plicador(a) e dos demais educadores e educadoras de sua escola que implementam o 
programa, 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! 

Não se esqueça de inserir a quanti dade total de quebras de cada acordo 
pela turma no Gráfi co de Engajamento da turma em relação aos Acor-
dos Elos (pág. 28).
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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 educandos e educandas 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.

Ao que tudo indica, você acaba de encerrar a implementação do Programa Elos. 

Deixamos aqui nosso muito obrigado por ter topado esse desafio junto conosco e por todas as novas 
marcas afetuosas e de respeito que você deixou em seus educandos e educandas. Esteja seguro(a) de que 
sua atuação foi fundamental para contribuir significativamente com as formações humana, sociopolítica 
e cognitiva de cada um, preparando-os 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 asectos 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 educando que seja agressivo ou disruptivo. A Maria às vezes briga com 
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 educandos nas “categorias” propostas 
pelo Jogo Elos. No geral, a dificuldade está em dizer que algum educando é agressivo ou bagunceiro. A preo-
cupação dos educadores é de estigmatizar seus educandos, reduzi-los a um determinado comportamento – o 
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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 auxilia que ela ocorra. Localizar “categorias” 
de comportamentos apoia sua prática justamente na proposição de formas por meio das quais os(as) edu-
candos(as) experimentem diferentes papéis. Para realizar a divisão dos educandos nas categorias de padrões 
de interação propostas, tente se lembrar do comportamento 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 educandos poderão ser mudados de equipes ou poderá 
haver uma nova configuração de todos os grupos da turma. Porém, é de extrema importância que cada alte-
ração 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 educandos possam aprender e experimentar papéis uns com os outros, sem a intervenção direta do edu-
cador ou educadora. 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 educandos e educandas trabalham muito bem com seus 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 educador tenha a experiência de separar algumas 
‘duplas’ e ofereça o Jogo Elos como um momento no qual esses educandos possam para 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, eles não vão querer participar.”

Em diversas situações, a proposta de trabalhar com grupos heterogêneos gera receio nos educadores quanto 
à recusa ou às rejeições manifestadas pelos educandos. Esta é, sem dúvida, uma situação delicada 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 acolher 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) educando(s) com DEFiCiÊNCiA(S) na(s) equipe(s) ou ele(s) devem trabalhar apenas com 
seu professor?”

Os educandos da classe devem ser estimulados a acolherem e envolverem em suas equipes os educandos 
com necessidades especiais nas atividades durante o jogo Elos, sem o auxílio do segundo professor. Devem 
incumbir estes colegas de tarefas em que os mesmos 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 colegas podem solicitar que o amigo 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. 

 



80

“Na minha classe há um(a) segundo(a) educador(a) ou educador(a) auxiliar para os 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 professor titular é planejar e executar as atividades pedagógicas em conjunto com o segundo 
professor ou professor auxiliar, enquanto que a função do segundo professor ou professor auxiliar é ajudar 
a classe e contribuir com a proposta de procedimentos diferenciados para qualificar a prática pedagógica, o 
que condiz com as proposições do Jogo Elos no sentido de possibilitar à turma a “responsabilidade” de envol-
ver, cuidar e orientar este colega com deficiência na execução da atividade proposta durante o jogo, sem a 
intervenção de seu professor. Ou seja, durante o jogo o segundo professor não deve interferir diretamente 
na participação de seu(sua) educando(a) especial na equipe Elos. Esta intervenção deve acontecer apenas se 
for extremamente necessário.

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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