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SUGESTÕES DE AÇÕES PARA ACOLHIDA 

Senhor/a Diretor/a, 

No evento Reunião dos Diretores, que aconteceu nos dias 21 a 30 de janeiro 

de 2020, em Curitiba-PR, foi realizado, na oficina Análise dos Resultados e Plano de 

Ação, um momento de reflexão sobre o tema Clima Escolar. 

Um clima escolar positivo diminui as intimidações entre pares, possibilita as 

interações sociais e emocionais dos estudantes, auxilia na resolução de conflitos, 

desenvolve um espaço seguro de cooperação mútua da escola como um todo, 

promove a melhoria da aprendizagem e o aumento da frequência escolar. 

A construção do clima escolar é um trabalho coletivo e contínuo que demanda 

conhecimento da realidade da escola, seu entorno, sua comunidade, seus estudantes, 

e seus professores. É um processo que deve envolver todos com o objetivo de 

melhorar a convivência e a aprendizagem. Na condução desse processo, a equipe 

diretiva é essencial, pois é ela que tem a dimensão e responsabilidade pela gestão da 

escola como um todo, devendo criar condições e dar suporte para a efetivação do 

clima escolar positivo. 

Propor Ações de Acolhimento, tanto aos participantes dos dias de Estudo e 

Planejamento quanto aos estudantes no primeiro dia letivo, é significativo para a 

construção de vínculos e sentimento de pertencimento à escola, ou seja, as ações de 

acolhimento podem dar o início da construção ou melhoria do clima da sua escola. 

Esse é um trabalho de grande responsabilidade, é coletivo, é contínuo e parte da 

realidade na qual a escola está inserida.  

Seguem algumas sugestões de acolhimento que podem ser realizadas nesse 

início de ano letivo de 2020. 
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Sugestão de acolhida: 

1) Para os professores e funcionários: 

 

 Receber os professores e funcionários com um café (se houver 

possibilidade). 

 Convidar alguém da escola ou da comunidade que cante ou que toque 

um instrumento para receber os professores e funcionários. 

 Escrever mensagens, nominadas, de incentivo, desejando um bom ano 

letivo.   

 Realizar ações para integrar os professores e funcionários novos, 

apresentando-os para todos da escola. 

 Escrever em um pedaço de papel um desejo seu para o ano de 2020. 

Em seguida, pedir para que todos façam o mesmo (colocando o nome 

no papel). Logo após, recolher os papeis e guardá-los em um recipiente 

que possa ser lacrado. Explicar a todos que no final do ano a cápsula 

será aberta.  

Obs.: Conferir, ao final deste documento, a orientação completa para 

complementar essa atividade. 

2) Para os estudantes 

 A equipe de gestão, os professores e os funcionários poderão ficar no 

pátio ou no portão no horário de entrada dos alunos para recebê-los e 

dar as boas-vindas. 

 As boas-vindas poderão ser realizadas por meio de mensagens aos 

alunos, marcadores de páginas, painéis, mensagens.   

 Os alunos poderão ser recepcionados, se houver possibilidade, por 

alguém da escola ou da comunidade que cante ou que toque algum 

instrumento musical. 
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Sugestões de acolhimento para o professor realizar em sala: 

 Receber os estudantes na porta da sala (se possível perguntar o 

nome). 

 Escrever na lousa uma mensagem positiva. 

 Ao se apresentar às turmas e à medida que se sentir confortável, 

compartilhar de forma breve a sua trajetória de vida até chegar aos dias 

atuais. Utilizar, nesse momento, recursos como: fotos, cadernos, 

registros, diários, cartas, objetos etc. 

Escrever em um papel o que você espera para o ano de 2020 e ler para 

os alunos. Após, pedir para que eles façam o mesmo. O aluno que se 

sentir à vontade, poderá ler para a turma. Em seguida, recolher os 

papeis e guardá-los em um recipiente que possa ser lacrado. Combinar 

com os estudantes que todos abrirão os papeis no final do ano letivo. 

Obs.: Conferir, ao final deste documento, a orientação completa para 

complementar essa atividade. 

 Realizar um tour pela escola com os novos estudantes da escola.   

 Solicitar aos professores de cursos técnicos uma apresentação dos 

espaços específicos de cada curso, principalmente laboratórios.   

 Caso haja possibilidade, convidar os egressos e veteranos para 

recepcionar os novos estudantes com exposições, feiras. 

 Programar aulas inaugurais (relato de experiências sobre estágios, 

trabalho, práticas profissionais). 

Sugestões para estudantes do 6º ano: 

 Indicar um professor da turma para ser a referência para os estudantes 

do 6º ano tirarem dúvidas sobre a organização da escola e aulas. 

 Realizar visita pela escola com o objetivo de apresentar-lhes o espaço 

físico, a organização e o funcionamento. 
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 Orientar os estudantes para que aprendam a gerenciar seu próprio 

tempo, organizar seu material e escolher as melhores estratégias de 

estudos. 

 Promover dinâmicas para integração dos estudantes. 

 

3) Para pais ou responsáveis dos estudantes  

 

 Realizar reunião com pais e/ou responsáveis, em diferentes horários, 

para apresentar a organização da escola, os programas ofertados, o 

corpo docente, o sistema de avalição, as normas do regimento escolar 

e destacar a importância desta parceria entre escola e família e/ou 

responsáveis no acompanhamento da vida escolar dos estudantes. 

Sugestão de Dinâmica  

*Dinâmica Cápsula -  apresentação completa: 

Objetivos: 

 Favorecer o diálogo entre professores e estudantes, e entre os     
estudantes. 

 Possibilitar o desenvolvimento de cumplicidade, por meio da 
identificação das perspectivas para o ano. 

 Desenvolver o senso de coletividade e de pertencimento. 

 Compreender a importância da tomada de decisões e de atitudes frente 
às perspectivas pessoais. 

 Desenvolver a concepção de relação entre os diferentes âmbitos 
(escolar, familiar, profissional, etc.) na trajetória pessoal. 

 Refletir sobre a necessidade de repensar as perspectivas diante de 
dificuldades e obstáculos que podem estar presentes na trajetória. 

Sequência de atividades: 
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- Os professores, ao se apresentarem para as turmas e à medida que se 

sentirem confortáveis, podem compartilhar de forma breve a sua trajetória de 

vida até chegar aos dias atuais. 

- Neste momento, podem contar quais eram suas expectativas quando tinham 

a faixa etária de seus alunos, o que permaneceu, o que mudou, os desafios, 

as decisões tomadas. Em seguida, contar suas perspectivas para o ano de 

2020, e também a longo prazo. 

- Para este momento, os professores podem utilizar recursos que acharem 

necessários e o que tiverem disponível, por exemplo: fotos, cadernos, 

registros, diários, cartas, objetos, etc. 

- Na sequência, os estudantes serão convidados a realizarem uma 

apresentação quanto às suas perspectivas, de forma voluntária. 

- A partir desta primeira reflexão, propõe-se ao professor orientar os estudantes 

a registrarem suas perspectivas para o ano de 2020 (nos diferentes âmbitos, 

não apenas no âmbito escolar) e comentar a importância das decisões para a 

trajetória diante de tais expectativas. Este registro pode ser feito através de 

diferentes linguagens: produção de desenho, história em quadrinhos, escrita 

de carta, poema, conto, vídeo arquivado em pendrive, etc. 

- Sugere-se que os registros fiquem arquivados com o professor, e que não 

seja lido ou analisado por ele, sendo, portanto, devolvidos aos alunos ao 

término do ano letivo de 2020. 

- Outra possibilidade é que os estudantes façam um outro registro, porém, com 

relação às suas perspectivas a longo prazo. “Quais expectativas vocês têm 

em relação ao futuro? Algum anseio que desejam registrar?”. 

- Novamente, o registro pode ser feito de diferentes formas. Podem ser feitos 

em vídeos curtos, salvos em pendrive, ou em cartas escritas e armazenadas 

em algum recipiente. 
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- Dentro das possibilidades e especificidades de cada instituição de ensino e 

dos professores, os registros podem ser arquivados pelo tempo que 

conceberem como interessante para os estudantes, por exemplo, ao término 

do Ensino Fundamental ou à conclusão do Ensino Médio. O material será 

guardado como uma “cápsula do tempo”. 


