
APRENDENDO A CONVIVER: 
DISCUTINDO OS DESAFIOS 
DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS



1

APRENDENDO A CONVIVER: 
DISCUTINDO OS DESAFIOS DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR

APRENDENDO A 
CONVIVER: 
DISCUTINDO OS DESAFIOS 
DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR

INTRODUÇÃO:
 A educação pode fazer a diferença nas relações 
entre pessoas, instituições e grupos sociais. A oferta 
de espaços de convivência para o desenvolvimento e 
participação plena é fundamental para a superação dos grandes 
desafios de nossa sociedade. Sendo assim, busca-se com essa oficina discutir 
e refletir estratégias para fortalecer a convivência no ambiente escolar, tendo como 
perspectiva a educação em direitos humanos.   
 É importante destacar que essa oficina resulta do projeto Conviver1, realizado em 
parceria com a Universidade Federal do Paraná- UFPR, e se estende aos profissionais da 
educação que atuam nas escolas de educação básica, nas diferentes etapas e modalidades 
de ensino. 
 Considerando a importância da temática e entendendo que cada instituição tem 
suas especificidades, a oficina visa fortalecer o trabalho colaborativo e a convivência, 
propondo um espaço de reflexão coletiva e encaminhamentos aos desafios contemporâneos 
vivenciados no espaço escolar.  
 Para tanto, foi selecionado material como: vídeos e slides que subsidiarão o docente 
no desenvolvimento das atividades. 

1 Aprendendo a Conviver, um curso gratuito de aperfeiçoamento voltado a educadores para que reconheçam e 
adotem estratégias eficazes para monitoramento e atendimento das múltiplas formas de violência, preconceito e discrimi-
nação no ambiente escolar, com ênfase para o bullying. Esta ação de formação continuada é resultado de parceria entre 
a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI) do Ministério da Educação (MEC).
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OBJETIVO
Identificar os desafios da escola e desenvolver estratégias para fortalecer a 

convivência, tendo como perspectiva a educação em direitos humanos.

METODOLOGIA 
Nessa oficina utilizaremos o Design Thinking, um conjunto de métodos e processos 

para abordar problemas, priorizando o pensamento crítico e o trabalho colaborativo. 
A abordagem possibilita a reflexão sobre as ações e desenvolvimento de projetos 

que contemplem a dimensão humana e as necessidades da sociedade. 
Para saber mais: http://www.dtparaeducadores.org.br/site/
O quadro a seguir representa as fases do processo Design Thinking, o qual se 

organiza em cinco etapas - descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução 
-  traz uma proposta para a comunidade escolar, a partir da troca de ideias, criar soluções 
para chegar a um objetivo comum. 

PREPARE-SE COM ANTECEDÊNCIA 
Aqui estão as principais informações para a organização da equipe pedagógica e 

diretiva da escola para a realização da oficina:
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Preparação do Espaço Material para atividades Recursos 

Espaço Físico

É importante disponibilizar 
espaço físico adequado para 
a oficina. Se possível todos 
deverão permanecer no mesmo 
espaço, para que ocorra troca 
de experiência  entre os grupos.
Ao organizar a sala o docente 
deve considerar que durante 
a maior parte do tempo os 
participantes trabalharão 
em grupos. As atividades 
serão realizadas de forma 
alternada com apresentações 
de conteúdos e trabalhos  
em grupo. É necessário 
disponibilizar mesas para os 
trabalhos em grupo. 

Parede / Painel

Ao longo do processo, as equi-
pes registrarão seu progresso 
em cartolinas. Separe um espa-
ço da sala onde possa colar. 

 

Sucata e Material de Criação
Para realizar as atividades será preciso 
disponibilizar material de criação:

• Fita adesiva, crepe,
• Cartolinas ou papel kraft
• Cola e cartões de papel ou post-its, 
• Revistas e imagens para recortar e 

colar,
• Sucata (caixas de sapato)
• Cola, tesoura, barbante, papeis 

coloridos, 
• Brinquedos, blocos de montar,
• Canetas e material para colorir.

Disponibilizar uma mesa para 
organizar o material.
Separar quatro cartolinas por grupo, 
levando em conta que a atividade será 
realizada em equipes de 6 a 10 pessoas.

• Roteiro

• Vídeos

• Slides para projeção

• Projetor Multimídia

Para melhor organização didática essa oficina está dividida em sete momentos: 
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MOMENTO 1
BOAS VINDAS E ACOLHIMENTO: 
(SLIDES 1 A 5)

Tempo previsto: 10 - 15 minutos
• Iniciar a oficina agradecendo a participação de todos e pedir que os participantes 

se apresentem. 

• Apresentar os informes gerais. Enfatizar a importância de realizar as atividades no 
tempo indicado.

• Fazer um convite para que todos participem efetivamente das atividades, a fim de 
provocar mudanças necessárias para melhorar o espaço de convivência.

MOMENTO 2
O DESAFIO 
(SLIDES 6 A 11)
Tempo previsto: 20 minutos

ATIVIDADE 1: VÍDEO APRENDENDO A CONVIVER
Objetivo: Explorar os desafios para melhorar a convivência na escola. 
Materiais: Vídeo: “Aprendendo a Conviver”
Apresente o tema da oficina.  
-Exibir o vídeo de apresentação do tema (20 minutos). 

• Para baixar os materiais dessa atividade acesse a página da Formação em Ação no seguinte 
endereço: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=1341

• Escolha o público destinado, encontre e clique sobre o tema desta oficina.”
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ATIVIDADE 2: COMO PODEMOS MELHORAR A CONVIVÊNCIA NA ESCOLA? 
Tempo previsto: 60 minutos

Material: Cartolina/Kraft cola e 
cartões de anotação (dividir papéis em 
tamanho pequeno) ou post-it, canetas 
hidrográficas/ giz de cera/ lápis de cor. 

• Solicitar que os participantes 
formem grupos, de 6 a 
10 pessoas, incluindo 
representantes dos diversos 
segmentos da escola, para que 
a troca de ideias considere 
diferentes perspectivas.

• Pedir aos grupos que se 
organizem em torno de uma 
mesa, e se preparem para 
uma jornada de descoberta e 
colaboração. 

• Explicar que nesse momento 
discutirão as situações 
relacionadas à convivência da 
escola. 

• Distribuir uma cartolina para cada grupo.

• Solicitar que, individualmente, os participantes pensem e registrem em post it ou 
cartão, alguns desafios da convivência que afetam a escola, completando a frase 
“COMO PODEMOS...?”

OBS. Os slides 8 e 9 oferecem alguns exemplos de ações – como podemos... 
CRIAR, FORTALECER, ESTABELECER, AUMENTAR, ESTIMULAR, FAVORECER. 
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Incentivar que os participantes escrevam o maior número de desafios 
possíveis, no tempo de 5 min. 

• Lembrar o grupo que, além de criar estratégias na busca da solução de problemas, é 
importante fortalecer e promover as coisas boas que já ocorrem na escola. Sugerir 
que pensem em desafios positivos: 

Exemplo: 
Ao invés de “como podemos acabar com os xingamentos entre os estudantes” que 
tal “como podemos promover a comunicação não-violenta” 

• Orientar os participantes que colem os registros (post it) na cartolina e analisem 
os desafios propostos.

• Solicitar que o grupo discuta e defina qual, dentre os desafios registrados, 
representa maior relevância no momento e anote na mesma cartolina.

• As cartolinas devem ser expostas para que os outros grupos possam visualizar. 

ATIVIDADE 3: SOCIALIZAÇÃO DOS DESAFIOS

Tempo previsto: 30 min

• Reunir os participantes no grande grupo para que cada grupo leia o desafio 
definido na atividade anterior.  

• Explicar que mais tarde as equipes terão tempo para detalhar suas ideias sobre o 
desafio.
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MOMENTO 03
DESCOBERTA
EU TENHO UM DESAFIO. COMO POSSO ABORDÁ-LO? 
(SLIDES 12 A 15)
Tempo previsto: 20 minutos

Descobertas constroem uma base sólida para as ideias. 
Criar estratégias significativas para estudantes, pais e familiares, 

professores, colegas e gestores começa com um profundo 
entendimento das suas necessidades e desejos. 

A palavra-chave nessa fase é empatia.

Objetivo: compreensão do contexto do desafio e definição do foco.

ATIVIDADE 1:  VÍDEO “O PODER DA EMPATIA”, 
Sinopse do vídeo: O vídeo narra a diferença de empatia e simpatia, mostrando que a 
empatia tem 4 características, destacando o poder da conexão.
Tempo previsto: 5 minutos.

• Para baixar os materiais dessa atividade acesse a página da Formação em Ação no seguinte 
endereço: 

• http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=1341

• Escolha o público destinado, encontre e clique sobre o tema desta oficina.”
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ATIVIDADE 2: 
CONSTRUÇÃO DA PERSONA. (SLIDES 14 E 15)
Tempo previsto: 60 min.

Material: cartolinas/kraft, canetas hidrográficas/giz.

Personas ou avatares são a síntese de comportamento do seu público alvo. 
São personagens semi-fictícios criados com base em dados de 

pessoas reais. Elas nos ajudam a entender as necessidades dessas 
pessoas, e tomar decisões, representando quem está 

envolvido no desafio.

• Distribuir a cada grupo uma cartolina, e pedir que desenhem a personagem 
principal do desafio. Estipular 5 minutos para o desenho da persona. (slide 14) 

Exemplos:

 No desafio “Como podemos melhorar a comunicação entre a comunidade escolar”, 
a persona pode ser um professor, agente educacional, estudante, pais ou responsáveis ou a 
própria escola.  
 No desafio “Como podemos apoiar estudantes que estão se sentindo isolados e 
ansiosos”, a persona pode ser um estudante que está passando por dificuldades. 

• Orientar que cada grupo responda, hipoteticamente, e registre na cartolina, ao 
lado do desenho da persona, as resposta para as questões: O que pensa? O que vê? 
O que fala? O que sente? O que faz? (slide 15) 

 Exemplo: se a persona for representada pela comunidade escolar, responder “O 
que pensa? O que vê? O que fala? O que sente? O que faz?” relacionando sempre ao 
desafio definido pelo grupo.  

 Solicitar que, antes da próxima etapa, o grupo cole a cartolina da persona ao lado 
da cartolina do desafio. 
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MOMENTO 04
INTERPRETAÇÃO 
(slides 16 e 17)
Tempo previsto: 80 min

Material: cartolina/kraft, canetas hidrográficas/giz.
Objetivo: Identificar significados e oportunidades. Realizar trocas entre os grupos.
Eu aprendi alguma coisa. Como posso interpretá-la?

A Interpretação transforma suas histórias em ideias valiosas. 
Observações, visitas de campo ou até uma simples conversa podem ser 

ótimas inspirações – mas encontrar nisso significados e transformá-los em 
oportunidades de ação não é tarefa simples. 

Envolve a seleção e a condensação de pensamentos, até que você tenha 
encontrado um ponto de vista convincente e uma direção para o próximo 

passo, a ideação. Esse é o momento de delimitar os problemas na 
forma de oportunidades.

ATIVIDADE 1: ANÁLISE  F.O.F.A.
A matriz F.O.F.A. (Força, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças) será utilizada para 
interpretar os desafios. 

A matriz F.O.F.A  é uma ferramenta simples, criada para facilitar a 
elaboração de análises e torná-la mais intuitiva. Vale destacar que a matriz 
separa a análise interna (forças e fraquezas) das externas (oportunidades e 
ameaças). Com isso, é possível visualizar o que atrapalha e o que ajuda na 

melhoria dos processos na escola.
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• Distribuir uma cartolina por grupo, pedindo que a dividam em quatro partes 
iguais, usando caneta. (slide 18)

• Orientar o grupo a discutir sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
para o desafio, registrando-as por meio de palavras, frases ou expressões. 

Ambiente interno - forças e fraquezas
 Exemplo: 

 - Quais as forças da escola: local de socialização de conhecimento?  Ponto de 
referência para a comunidade escolar? Gestão democrática? Participação dos órgãos 
colegiados? Discriminação e preconceito?
- Quais as fraquezas da escola: pouca participação dos pais/responsáveis nos 
assuntos pedagógicos? Desinteresse dos estudantes? Abandono escolar?

Ambiente externo – oportunidades e ameaças
 Exemplo: 

- Quais as oportunidades da escola: parcerias com outros órgãos e instituições? 
Recursos tecnológicos? 
-  Quais as ameaças da escola: violência no entorno? Violência familiar? 
Discriminação e preconceito?
• Atentar para que a discussão de cada etapa não ultrapasse 5 minutos.

• Orientar que cada grupo apresente o desafio e sua matriz F.O.F.A. para os demais.

• Solicitar que o grande grupo analise todos os desafios apresentados e escolha o 
mais relevante para representar o desafio central da escola. Anotar no quadro de 
giz/branco. É possível propor desafios compostos, ou seja, que abordam diferentes 
aspectos. 

 Exemplo: 
- Como podemos melhorar a comunicação da equipe e aperfeiçoar a resolução de 
conflitos? 
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MOMENTO 05 - IDEAÇÃO
(slides 18 a 21)
Tempo previsto: 60 min

Objetivo: gerar ideias para o desafio definido pelo grande grupo.
Material: post it/cartões coloridos, cartolina/ papel Kraft, canetas coloridas.
Eu vejo uma oportunidade. Como posso criar?

Ideação é a geração de várias ideias. A “tempestade de ideias” encoraja 
a pensar de forma expansiva e sem amarras. Muitas vezes, as ideias 

mais ousadas são as que desencadeiam pensamentos visionários. Com 
uma preparação cuidadosa e um conjunto de regras claras uma sessão de 
ideação pode render centenas de ideias novas. O objetivo nesse momento 
é gerar muitas ideias sobre possíveis soluções para o desafio da escola.

• Apresentar ao grande grupo o slide (19) com as regras dessa atividade, destacando que 
este é um momento de criatividade.  

- Evite julgamentos, todas as ideias são bem-vindas.
- Encoraje as ideias ousadas. 
- Acrescente às ideias dos demais. 
- Mantenha em mente o desafio.
-  Todas as ideias precisam ser ouvidas, para que se possa construir 
em cima  delas.
- A melhor forma de encontrar uma boa ideia é ter  várias  ideias.
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• Orientar os participantes que retornem aos seus grupos.

• Solicitar que cada participante anote suas ideias como resposta ao desafio. Tempo: 
até 10 minutos.

•  Orientar que os participantes socializem as ideias e agrupem as similares. 

• Solicitar ao grupo que sintetize e registre sua ideia: Qual o título?  Como sua ideia 
funcionaria? Quem são as pessoas envolvidas? 

MOMENTO 06 - EXPERIMENTAÇÃO
Tempo previsto: 90 min

Objetivo: realizar protótipos e submeter à avaliação de colegas.
Material: sucatas, brinquedos e outros materiais trazidos pela equipe da escola.
Eu tenho uma ideia. Como posso concretizá-la? 

A experimentação dá vida às suas ideias. 
Construir protótipos significa tornar as ideias tangíveis, 

aprender enquanto as constrói e dividi-las com outras pessoas. 
Mesmo com protótipos iniciais e rústicos você consegue uma 
resposta direta e aprende como melhorar e refinar uma ideia. 

Esse é o momento de sintetizar os elementos da nova 
solução de forma clara. O objetivo dessa fase é realizar 

protótipos e obter feedback. 

• Relembrar o processo até o momento: definir um desafio, descobrir mais sobre as 
pessoas envolvidas e gerar ideias. Agora, convidá-los a colocar as “mãos na massa” 
e experimentar. 

• Explicar aos participantes sobre a importância de criar protótipos, que são 
modelos iniciais. Eles permitem que as pessoas compartilhem suas ideias com 
outras pessoas de forma concreta, e discutam como refiná-las.  

• Solicitar que os grupos usem os materiais disponíveis (sucatas, canetas, cartazes, 
eles mesmos) para elaborar um protótipo da ideia definida pelo pequeno grupo. 
(O tempo para criar o protótipo é de 30 a 45 min).
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 Exemplo: 
 Uma equipe propôs uma sala de convivência para profissionais da escola, para 
melhorar a comunicação. Decidiram criar uma maquete desta nova sala usando sucatas, 
ou criar um diagrama sobre este espaço reinventado. 

• Orientar que cada grupo eleja um participante para conhecer e contribuir com a 
ideia de outro grupo. (10 a 15 min)

• Apresentar os protótipos ao grande grupo. (5 min para cada grupo) 

MOMENTO 7 - EVOLUÇÃO 
(slides 26 a 29)
Tempo previsto: 20 min

A evolução envolve planejar os próximos passos, comunicar a ideia às 
pessoas que podem te ajudar a realizá-la e documentar o processo.

• Orientar que o grande grupo escolha, dentre as ações apresentadas para superar 
o desafio, uma para desenvolver ainda esse ano. Valorizar todas as discussões e 
reflexões realizadas nessa oficina. Destacar a importância da  socialização e do 
envolvimento de toda comunidade escolar para implementação da ação, de 
maneira a melhorar a convivência no espaço escolar. Compartilhar a proposta por 
meio do formulário disponível em: http://bit.ly/conviver2018

• DESAFIO. Anote seu objetivo para superar o desafio com o mínimo de 
palavras possível.

• AÇÕES. Torne seu objetivo detalhado. COMO você atingirá seu objetivo? 
Liste ao menos 3 etapas de ação a adotar. 

• POSSÍVEL. Torne seu objetivo alcançável. Que recursos são necessários 
para o sucesso? Quais são os itens, parcerias e tempo necessário para 
realizar esse objetivo?

• TEMPO. Estabeleça um prazo para seu objetivo. 
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