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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

O acolhimento é, antes de tudo, uma atividade de escuta. É ouvir atentamente o que 

o outro tem a dizer, sem julgamentos. É acolher a emoção, a dificuldade, o 

desequilíbrio, da forma como eles se apresentam, oferecendo um ambiente seguro 

para que esses sentimentos possam ser expressados. 

As atividades de acolhimento podem incluir rodas de conversa; a criação de uma teia 

de afeto; apresentação de uma situação-problema que acontece na escola para 

discussão, a fim de trabalharmos a habilidade de resolução de problemas; 

identificação de emoções positivas e como elas podem ser aplicadas no contexto 

social e atividades que fomentem o sentimento de pertencimento, como apresentar 

aos alunos alguma área da escola que foi reformada/redecorada.  

No documento orientador (clique aqui) que recebemos do programa CONVIVA SP 

para o acolhimento emocional 2021, temos algumas atividades que podem ser 

adaptadas tanto para o uso virtual quanto presencial. 

ATIVIDADES COMENTADAS 

 

As atividades 1 e 2 trabalham a empatia, fazendo com que os participantes 

reconheçam sua própria emoção (atividade 1, p.45) e identifiquem a emoção do outro 

(atividade 2, p. 45). 

Sugerimos que as atividades 3 e 4, na página 46, sejam utilizadas nos anos iniciais, 

pois enfocam as emoções e a atenção de uma forma lúdica. A atividade 4 pode ser 

adaptada para os anos finais e médio, apenas substituindo-se o desenho pela 

descrição da atividade, que pode em seguida ser comentada em uma roda de 

conversa.  

A atividade 5 (p.46) tem como foco a habilidade de comunicar-se de forma não 

violenta, habilidade que foi abordada em uma das nossas formações no ano passado. 

As frases apresentadas podem ser substituídas por outras, e são um bom exercício 

para a área da linguagem.  

https://drive.google.com/file/d/1Va-isI5ogWv5anneAn0A7jDq9Ler9cET/view?usp=sharing
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A atividade 6, na página 47, apresenta uma lista com atividades que promovem o 

bem-estar. É possível adaptar esta atividade, a fim que ganhe movimento, e não seja 

apenas um quadro a preencher.  O aplicador, por exemplo, pode realizar uma sessão 

de meditação com os professores e/ou alunos, tanto presencial quanto remotamente. 

Há muitas meditações guiadas disponíveis no YouTube, ou ainda, se o aplicador se 

sentir confortável, é possível colocar uma música calma de fundo, em volume baixo, 

e fazer ele mesmo a meditação. Pedir para os participantes fecharem os olhos e 

imaginarem uma paisagem de natureza é muito válido.  

Para isso, descreva calmamente e com detalhes uma praia encantadora, um bosque 

tranquilo ou uma montanha imponente. Em seguida, enquanto os participantes 

observam essa paisagem escolhida, fale uma sequência de frases positivas, de forma 

bem tranquila e pausada, por exemplo: “Agora você está seguro... Este é um momento 

para que você se acalme... Inspire o ar puro que o envolve... Você é amado e querido... 

Você é capaz de superar os seus desafios” etc. A duração pode ser de 5 a 10 minutos. 

A atividade 6 apresenta uma lista de gratidão. Este exercício foi criado pela 

Psicologia Positiva, em uma pesquisa de Martin Seligman. Este exercício consiste em 

escrever uma lista de 3 coisas que deram certo naquele dia e por qual motivo elas 

deram certo. Se o participante realizar esta atividade todos os dias durante 1 

semana, terá uma diminuição dos sintomas depressivos e um aumento do bem-estar 

que podem persistir por até 6 meses.  

A atividade 7, na página 48, é uma escala de satisfação com a vida, porém não traz 

o resultado, o que impossibilita o seu uso. Segue o resultado e a explicação da 

pontuação atingida (deve-se somar todos os números obtidos): 
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DÚVIDAS OU SUGESTÕES 

Se você ainda tem dúvidas ou alguma sugestão, entre em contato conosco: 

EQUIPE CONVIVA – DER SANTO ANDRÉ – (11) 4422-7000 

Supervisora Deusrieta – Gestor Conviva 

Supervisor Fábio – Gestor Conviva 

Profa. Carina – PCNP Conviva 

Profa. Dyana – PCNP Conviva  

 

 

Referência das Imagens: 

 

https://canaldafelicidade.com.br/teste-escala-de-satisfacao-com-a-vida/  

 

Referência: 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR ACOLHIMENTO EMOCIONAL: SEDUC/CONVIVA 
SP/COPED, 2020. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1Va-
isI5ogWv5anneAn0A7jDq9Ler9cET/view?usp=sharing>  
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