
ESTABELECENDO A PRÁTICA DO CÍRCULO

Olá! Estabelecer a prática do Círculo com os alunos em sala de aula se inicia com 
o comprometimento do professor para criar uma cultura de respeito e de cuidado.
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O Círculo é um meio de promover esse 
ambiente. Pelo fato da prática do Círculo ser 

diferente da maior parte de nossas rotinas de 
encontros, leva um tempo para os alunos se

acostumarem a essa prática.

Leva tempo para os alunos se familiarizarem 
com o ritual do objeto da palavra, a aprender

 a falar a sua verdade, escutar com atenção 
e a honrar e valorizar o processo.

De acordo com Marg Armstrong, uma 
líder na condução de círculos na 
Austrália, normalmente leva-se de seis 
a oito semanas para que a prática do 
Círculo se estabeleça bem dentro da 
sala de aula. 

Por isso, no início, uma boa ideia é 
começar com uma organização 
simples. Colocar as cadeiras em Círculo 
no primeiro dia letivo, e pedir para que a 
turma sente nesse novo formato já 
delimita uma mudança do ambiente da 
sala de aula usual.

Desse modo, e aos poucos, o professor deve ir incluindo 
os demais elementos do processo circular.

Muitas escolas iniciam sua experiência com Círculos, oferecendo a prática para os 
funcionários antes de apresentá-la aos alunos.

E esse é um caminho que recomendamos, a�nal,
a melhor maneira para aprender a respeito 
de Círculos é participando de um!

Nesse sentido, os modelos apresentados
neste módulo oferecem planos 
para a apresentação dos Círculos
primeiro à equipe de trabalho.

Vale destacar que o uso mais comum 
de Círculos para a equipe escolar é 
utilizá-lo como oportunidade para
construir o sentimento de equipe ou 
apoio compartilhado na prática de ensino.

Por �m, os Círculos apresentados neste módulo trazem uma 
simples apresentação do formato, especialmente para 
familiarizá-los com o uso do objeto da palavra, sendo que o
primeiro modelo apresenta um plano de Círculo para re�exão
a respeito do ato de ensinar.
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