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Módulo 3: Ensinando e Aprendendo em Círculo

3.1Círculo para Descobrir o     
que os Alunos Já Sabem

OBJETIVO: Gerar estímulo e curiosidade sobre um novo tópico/unidade, verificando 
com os alunos o que eles pensam, ou o que eles já sabem sobre um tópico.

MATERIAIS: Objeto da palavra, qualquer apresentação visual que o instrutor ache 
necessária para apresentar um tópico aos alunos: uma imagem, uma palavra, um objeto.

PREPARAÇÃO: Arrume as cadeiras em um círculo sem móveis no meio. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

Lembre aos alunos os valores e as diretrizes da sala de aula

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

RODADA DE CHECK-IN: Como vocês estão hoje? Existe alguma coisa em especial que vocês 
achariam importante compartilhar com o grupo?

ATIVIDADE PRINCIPAL:  Compartilhando o que você sabe e o que você quer aprender 

RODADA: Nós vamos começar a aprender a respeito de ———————— . Estamos tendo 
esse Círculo para ouvir o que cada um de vocês pensa sobre esse tópico ou o que já sabe a 
respeito dele. Pode ser que você já tenha estudado isso antes, ou que já tenha ouvido falar sobre 
isso através de outras pessoas, ou pode ser que você queira simplesmente compartilhar o que 
você pensa a respeito disso. Então, por favor, compartilhe conosco o que você pensa ou sabe a 
respeito desse tópico.

RODADA: Após ouvir o que os outros disseram, quais são as coisas que você espera aprender 
a respeito desse assunto?

RODADA: Vocês têm alguma preocupação a respeito de aprender esse tópico? O que vocês 
acham que ajudaria vocês a aprender sobre isso?

RODADA DE CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO: Como vocês se sentiram em compartilhar 
essas experiências e pensamentos no Círculo?

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2 onde você encontrará exemplos de 
encerramentos, ou crie o seu próprio.

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!
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