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01- DINÂMICA  PARA EXPLICAR A CASTIDADE. 
“BEM AVENTURADOS OS PUROS DE CORAÇÃO,PORQUE ELES VERÃO A DEUS”  (MT 5,8 ) 
 
MATERIAL:  -UMA BANDEJA GRANDE 
                          -UMAS 8 LARANJAS BEM ESCOLHIDAS 
                          -COPOS DESCARTÁVEIS 
                          -UMA JARRA COM SUCO DE LIMÃO SEM AÇUCAR (bem forte e azedo). 
 
Obs:ESSA DINÂMICA DEVERA SER FEITA SOMENTE PARA CRISMANDOS. 
 
PRIMEIRO PASSO. 
 
ANTES DE COMEÇAR A DINÂMICA  O CATEQUISTA DEVE RESALTAR ALGUNS PONTOS  
IMPORTANTISSÍMOS  PARA COMEÇAR A FAZER OS CATEQUIZANDOS  REFLETIR SOBRE O TEMA. 
 
1=NOSSO CORPO: DEVEMOS CONHECER NOSSO CORPO E ENTENDER A FUNÇÃO E SEU SINAL DE 
INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO HUMANA, SEMPRE IGNORANDO A MALICIA,OS TABUS,BRINCADEIRAS DE 
MAU GOSTO E AS CONSEQUÊNCIAS DESAGRADÁVEIS. DETERMINAR QUE “DEUS CRIOU O HOMEM À SUA 
IMAGEM E SEMELHANÇA,CRIOU-OS HOMEM E MULHER”   (GN 1,27). 
2=SEXO: É A CONFIGURAÇÃO FISICA QUE DIFÊRENCIA E DEFINE O HOMEM E A MULHER,É SIMPLESMENTE 
A FORMA QUE DEUS FEZ  PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERES HUMANOS  ESTIPULANDO A DIFERENÇA E 
A FUNÇÃO DO SEXO MASCULINO E FEMININO. 
3=SEXUALIDADE: É A DIMENSÃO TOTALIZANTE E INTEGRADORA QUE ABRANGE TODO O NOSSO SER. 
RESUMINDO É O CONJUNTO DE SENSAÇÕES E SENTIMENTOS QUE ME IMPULSIONAM NA BUSCA DO 
OUTRO. É  A MINHA SEXUALIDADE QUE ME MOVE PARA O AMOR . O MEU PRÓPRIO  AMOR A DEUS PASSA 
PELA ESTRUTURA DA SEXUALIDADE. EU AMO COMO MULHER,COMO HOMEM.A SEXUALIDADE NÃO SE 
REDUZ SIMPLESMENTE AOS ORGÃOS SEXUAIS. 
4=ÓRGÃOS GENITAIS: É O CONJUNTO DE ORGÃOS E 
GLÂNDULAS(HIPÓFISE,HIPOTÁLAMO,TIREÓIDE,SUPRA RENAL.)QUE TEM A FUNÇÃO DE CAPACITAR 
HOMENS E MULHERES PARA A PRATICA SEXUAL SAUDÁVEL. 

NO HOMEM PODEMOS CITAR ORGÃOS GENITAIS EXTERNOS BOLSA ESCROTAL CONTENDO TESTÍCULOS E 
O PÊNIS E OS ORGÃOS GENITAIS INTERNOS COMO PRÓSTATA,VESÍCULA SEMINAL,CANAIS DIFERENTES. 

   NA MULHER CITAMOS ÓRGÃOS EXTERNOS COMO VAGINA E CANAL VAGINAL E JA NOS INTERNOS 
TEMOS O ÚTERO,OVÁRIO E TROMPAS. 
   PERFEITO NÃO É? SÓ PODERIA SER CRIAÇÃO DE DEUS. 
 
5=GENITALISMO:É O USO E O ABUSO DOS ORGÃOS GENITAIS, É SIMPLESMENTE A SEXUALIDADE 
REDUZIDA AO SIMPLES PRAZER SEM RELAÇÃO DO AMOR, HOJE O GENITALISMO É QUASE QUE UM 
DOENÇA UNIVERSAL ENTRE JOVENS E ADULTOS. 
 
6=CASTIDADE: PODEMOS AFIRMAR O SIGNIFICADO DA PALAVRA CASTIDADE COMO A CORRETA 
VIVENCIA DA  SEXUALIDADE,NÃO QUER DIZER PURITANISMO E NEM FUGA DE ALGUMA COISA, É 
SIMPLESMENTE ABSTER-SE DE ATOS GENITALISTAS COM MASTURBAÇÃO, RELAÇÃO SEXUAL ANTES DO 
CASAMENTO, E DISTURBIOS SEXUAIS FEITOS APENAS POR PRAZER EM QUALQUER HORA E COM 
QUALQUER PESSOA SIMPLESMENTE PELO ATO DO PRAZER. 
 
SEGUNDO PASSO. 
 
EXPLICAR PARA SEUS CATEQUIZANDOS OS MAUS DE PECAR CONTRA A CASTIDADE,FALAR SOBRE 
GRAVIDEZ PRECOSE SEM PLANEJAMENTO, FALAR SOBRE O MAU QUE PODE TRAZER O INCENTIVO DA 
CAMISINHA  E O NÃO INCENTIVO DA CASTIDADE, FALAR SOBRE OS VALORES DE UM NAMORO SANTO E 
CASTO, FALAR  TAMBEM DAS CONSEQUENCIAS DO GENITALISMO E  EXPLICAR PRINCIPALMENTE QUE O 
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PECADO PARECE SER LINDO A VISTA DOS OLHOS MAS SE FORMOS MAIS ADIANTE PODEMOS SE 
ARREPENDER E ACABAR INGERINDO ALGO MUITO RUIN PARA A NOSSA VIDA E TAMBEM PARA O NOSSO 
CORPO, EXPLICAR QUE O NOSSO CORPO É O TEMPLO DO ESPIRITO SANTO ONDE JAMAIS PODE  HABITAR 
ORGIAS E  DESEJOS MALICIOSOS QUE NÃO CONVÉM PARA NENHUM CRISTÃO QUE QUER SER VENCEDOR 
NA VIDA. 
 
FINALMENTE A DINÂMICA. 
 
-REUNIR TODOS EM VOLTA DE UMA MESA ONDE VC  TENHA ACABADO DE EXPLICAR  O ASSUNTO TUDO 
BEM DETALHADO. 
-DEIXAR DESDE O COMEÇO DO ENCONTRO A BANDEJA COM AS LARANJAS BEM LIMPAS E BONITAS 
CHAMANDO ATENÇÃO DE TODOS,MAS NÃO FALAR O PORQUÊ DELAS. 
-DAR UM COPINHO DESCARTAVÉL PARA CADA UM. 
-TER UMA JARRA CHEIA DE SUCO DE LIMÃO SEM NENHUM AÇUCAR, BEM AZEDO E FORTE,DE 
PREFERENCIA ARRUMAR LIMÕES  BEM MADUROS  PARA FAZER O  COM QUE O  SUCO SE PAREÇA COM O 
SUCO DE LARANJA. 
-ENCHER OS COPINHOS DE CADA UM, MAS NÃO ORDENAR ELES AINDA  PARA TOMAR., ANTES MANDAR 
ELES CONTEMPLAREM AS LARANJAS, PERGUNTAR SE TODOS ACHARAM AS LARANJAS BONITAS, 
PERGUNTAR SE ELES GOSTAM DE LARANJA,ENROLAR ELES BASTANTE NO BOM SENTIDO PARA ELES SE 
VOLTAREM PARA A BELEZA DAS LARANJAS. 
-DAI QUANDO TODOS TIVEREM JA APRECIADO E CONTEMPLADO AS LARANJAS MANDAR ELES TOMAREM 
O SUCO QUE VOCÊ MESMO OS SERVIU. 
-A REAÇÃO DELES  NÃO VAI SER BOA PORQUE ALGUNS IRÃO CUSPIR OUTROS TALVEZ ATÉ TOMARAM 
MAS NÃO GOSTARAM, GERALMENTE TODOS   VÃO ESTAR TÃO FIXADOS NA BELEZA DA LARANJA QUE 
ACABARÃO TOMANDO O SUCO DE LIMÃO AZEDO ACHANDO QUE SEJA O SUCO DE LARANJA. 
 
MORAL ESPIRITUAL DA DINÂMICA. 
 
EXPLICAR PARA ELES QUE NEM TUDO QUE É BONITO AOS OLHOS E AOS NOSSOS DESEJOS PODE SER BOM 
PARA NOSSO CORPO E A NOSSA ALMA,, ,VIVER UMA VIDA SEM RESPEITAR A CASTIDADE MUITAS VEZES 
PODE PARECER BONITO E ESTAR NA MODA,MAS PECANDO CONTRA A CASTIDADE PODEREMOS ACABAR 
INGERINDO EM NOSSAS VIDAS UMA AMARGA  E  TRISTE REALIDADE EM NOSSA VIDA, E EM MUITOS 
CASOS  OCASIONAM MARCAS COMO CICATRIZES QUE PODEM  FICAR MARCADA EM NOSSA VIDA PARA 
SEMPRE,PORTANTO VALORIZE ESSE VALIOSO MANDAMENTO QUE É “NÃO PECAR CONTRA A CASTIDADE”, 
VALE MUITO A PENA VIVER CASTO,POIS VALORIZA MUITO MAIS O CASAMENTO . QUANDO SE TRATA NO  
AMOR NÃO AGRIDIMOS  TANTO O NOSSO PERFEITO CORPO QUE DEUS FEZ PARA QUE SEJAMOS TEMPLO 
DO ESPIRITO SANTO. 
E LEMBRE-SE DESSA FRASE PARA SEMPRE REFLETIR:  
"Não apresse a correnteza você corre o risco de não ver a paisagem" 
 
 
DESEJO A TODOS OS CATEQUISTAS QUE EVANGELIZEM MUITO BEM OS NOSSOS JOVENS, 

PORQUE OS MESMO SERÃO A NOSSA IGREJA DO AMANHÃ. 

 
SHALOM JAVÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
CATEQUISTA: CLEVERSON RANGEL ANTUNES 
COMUNIDADE CRISTO REI 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BELÉM---------JOINVILLE SC 
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DINÂMICAS DE SEXUALIDADE 
 
02- O SEMÁFORO* 
 
Objetivo: Identificar temas de maior interesse em sexualidade. 
Duração: 20 minutos. 
Material: Sala ampla e confortável, papel sulfite, pincéis atômicos, 03 círculos de papel 
cartão nas cores vermelha, amarela e verde. 
Desenvolvimento: 
Trabalho individual (5 minutos): 
1. O facilitador fornecerá folhas de sulfite e pincel atômico para cada participante. 
2. Pedir a cada um que dobre em 3 partes a folha de sulfite, no sentido do comprimento. 
3. Em cada tira de papel (ou ficha), será escrita uma palavra que corresponda a um tema 
de interesse próprio sobre sexualidade. Pode-se também escrever uma pergunta, no caso 
de não se saber a que assunto ela pertença. 
4. O facilitador colocará 3 círculos distanciados, lado a lado, no chão da sala. 
Trabalho grupal (15 minutos): 
1. Cada participante distribuirá suas fichas pelos círculos ou "sinais do semáforo", 
dependendo do grau de dificuldade que sentir ao debater sobre os temas. 
O sinal vermelho representa muita dificuldade sobre o assunto, o amarelo representa 
dificuldade média e o verde significa pouca dificuldade. 
1. O facilitador pedirá aos jovens que passem pelos círculos e leiam os temas 
escolhidos. 
2. Solicitar que as fichas sejam enfileiradas abaixo de cada círculo, em ordem 
decrescente, e que cada um escolha. 
Sugestões para reflexão: 
§ Por que esses assuntos são importantes para os jovens? 
§ Sobre qual dos temas citados é mais difícil falar e por que? 
§ Qual o tema mais fácil? Por que? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 
 

  Animação Bíblico-Catequética:                                                       Projeto Alicerce: 
http://animacaobiblicocatequeticasjc.blogspot.com/          http://projetoalicercecrisma.blogspot.com/  

 

03- BRINCADEIRA DO SACO** 
 
Objetivo: Auxiliar os adolescentes a manifestarem suas dúvidas sobre sexualidade e 
reprodução. 
Material: Sala ampla e confortável, folhas de papel, pincéis atômicos e saco de plástico. 
Desenvolvimento: 
1. O facilitador fornece folhas de papel e pincel atômico para os adolescentes. 
2. Cada participante do grupo escreve em tiras de papel, sem colocar seu nome, os 
temas ou perguntas que gostaria que fossem tratadas nos encontros. 
3. Todas as tiras são colocadas em um saco. 
4. Cada um retira do saco uma tira. 
5. Cada pessoa lê, em voz alta, o que contém na tira que retirou. 
6. Abre-se um espaço para os comentários e o grupo discute os temas e a organização 
dos encontros. 
Sugestões para reflexão: 
§ Sentimentos mobilizados. 
§ Facilidades e dificuldades em ouvir sobre os temas escolhidos por outros. 
 
 
Resultado esperado: Estabelecimento, com a participação dos adolescentes, dos 
conteúdos a serem tratados nos encontros. 
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04- ESPELHO MENTAL* 
 
Objetivo: Tomar consciência da imagem do seu próprio corpo. 
Duração: 50 minutos. 
Material: Sala ampla e confortável, folhas de papel sulfite, lápis, toca-fitas e música 
lenta. 
Desenvolvimento: 
Orientação geral (5 minutos): 
1. Pedir a todos os participantes que andem pela sala (descalços) ao som da música, 
seguindo as instruções do facilitador: 
- Andar na ponta dos pés. 
- Andar apoiando o corpo no calcanhar. 
- Andar na chuva. 
- Andar em uma superfície quente. 
- Andar passando por uma porta estreita. 
- Andar em câmara lenta. 
- Andar em marcha ré. 
Os participantes não deverão tocar o corpo do outro colega. 
2. Pedir a todos que parem onde estão, fechem os olhos, pensem na parte do seu corpo 
que acham mais bonita ... (continua) 
e atrativa e guardem mentalmente essa imagem consigo. 
Trabalho individual (10 minutos): 
1. Solicitar a cada participante a se sentar, a pegar sua folha de papel sulfite e a procurar 
esquematizar no papel a imagem captada pelo seu cérebro. Não colocar o nome. 
2. Lembrar que é somente um esquema e não um desenho artístico. 
Trabalho em grupo (35 minutos): 
1. Pedir a cada participante que vire o esquema para baixo e aguarde. 
2. Quando todos terminarem, pedir que façam as folhas circularem, com o esquema para 
baixo. 
3. Pedir-lhes que parem de passar quando as folhas atingirem a metade do círculo, e que 
desvirem-nas. 
4. Cada participante, com uma folha nas mãos, comentará ou mostrará o que a pessoa 
conseguiu passar de sua imagem mental. 
5. Quando todos terminarem a tarefa, pedir que façam circular todos os esquemas, para 
serem vistos. 
6. Cada participante guardará sua folha. 
Sugestões para reflexão: 
§ Mudanças físicas da adolescência. 
§ Satisfação de homens e mulheres com suas formas físicas. 
Resultado esperado: 
§ Compreensão dos aspectos anatômicos através do desenho de homens e mulheres. 
§ Correção das possíveis distorções acerca dos aspectos anatômicos. 
§ Possibilidades de avanço no tema com a montagem da história do personagem _ a 
partir dos desenhos produzidos pelos grupos (quem é, o que faz, o que gostaria que 
acontecesse na sua vida e família). 
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05- EXPRESSANDO A SEXUALIDADE* 
 
Objetivo: Discutir com os adolescentes as manifestações da sexualidade. 
Duração: 1 hora 
Material: Sala ampla e confortável, cartolinas, folhas de papel, canetas coloridas, 
revistas, jornais atuais e cola. 
Desenvolvimento: 
Atividade Individual 
1. Facilitador pede aos adolescentes para pensarem em algo que tenham visto, ouvido, 
falado ou sentido, sobre sexualidade. 
2. Solicita aos participantes que guardem esses pensamentos para si. Não é necessário 
escrevê-los. 
Atividade em pequenos grupos 
1. Forma grupo de 5 adolescentes e solicita que conversem sobre as situações em 
que a sexualidade é manifestada pelas pessoas no ambiente social. 
2. Entrega revistas, jornais, folhas de papel, canetas, tesouras e cola aos grupos. 
3. Solicita aos grupos que montem um painel com figuras, anúncios e textos 
relacionados com a sexualidade. 
Atividade de grande grupo (todos os participantes) 
1. Após a elaboração do painel, pede a cada grupo que eleja um representante para falar 
do processo de discussão e montagem do painel. 
2. Cada representante de grupo coloca seu painel na parede da sala e explica para o 
grande grupo o seu significado. 
3. Após as apresentações dos representantes, abre o debate para todos os participantes. 
4. O facilitador pode fazer uma síntese dos tópicos apresentados e incentivar a reflexão 
sobre as manifestações da sexualidade em diferentes culturas. 
Sugestões para reflexão: 
§ Por que as pessoas confundem sexualidade com sexo? 
§ De que maneira a sexualidade pode ser expressada? 
§ Que sentimentos podem estar envolvidos na expressão da sexualidade? 
§ Que se entende por sexualidade, sensualidade, erotismo e pornografia? 
Resultado esperado: Debate das concepções do grupo sobre sexualidade e suas 
diferentes maneiras de expressão. 
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06- O JOGO DA AUTO-ESTIMA* 
 
Objetivo: Explicar aos jovens o que é auto-estima e o que influi nela. 
Duração: 20 a 30 minutos. 
Material: Folhas de papel para cada membro do grupo. 
Desenvolvimento: 
1. Pergunte ao grupo se alguém sabe o que é "auto-estima". Se ninguém souber, 
explique que a auto-estima é a forma como uma pessoa se sente a respeito de si mesma, 
e que a auto-estima está estreitamente relacionada com nossa família e nosso meio 
ambiente. Mostre que, a cada dia, enfrentamos situações que afetam o modo como nos 
sentimos a respeito de nós mesmos. Por exemplo, se brigarmos com nossos pais ou se 
um amigo nos critica, isso pode prejudicar nossa auto-estima. 
2. Entregue uma folha de papel para cada participante, explicando que representa sua 
auto-estima. Explique que você lerá uma lista de situações que podem ocorrer, 
ocasionando prejuízo à nossa auto-estima. 
3. Diga que cada vez que você ler uma frase, eles devem arrancar um pedaço da folha 
de papel, na mesma proporção em que essa situação afetaria a auto-estima. Dê um 
exemplo: leia a primeira frase, rasgue um pedaço de sua própria folha de papel, dizendo: 
"Isso me afeta muito, ou isso não me afeta muito". 
4. Leia as frases que julgar adequadas, ou crie suas próprias frases. 
5. Depois de ler todas as frase que afetam a auto-estima, explique que agora eles vão 
recuperar a auto-estima. Diga que reconstituirão sua auto-estima aos pedaços, também. 
6. Comente os pontos de discussão. 
Observação: Certifique-se deter a mesma quantidade de frases para reforçar a autoestima 
e para enfraquecê-la. Adapte ou crie frases, de forma que reflitam o mais 
fielmente possível as situações vividas pelos jovens em sua comunidade. 
Afetar a auto-estima (imagine que, na última semana, aconteceu o seguinte:) 
1. Uma briga com seu/sua namorado/a 
2. Seu chefe ou seu professor criticou seu trabalho 
3. Um grupo de amigos íntimos não o convidou para um passeio 
4. Seu pai ou sua mãe o chamou de malcriado 
5. Um@ amig@ revelou um segredo que você contou a el@ 
6. Surgiu um boato sobre sua reputação 
7. Seu/sua namorad@ @ deixou por causa de outr@ 
8. Um grupo de amig@s zombou de você por causa de sua roupa ou de seu penteado 
9. Você tirou péssimas notas numa prova, ou fracassou no trabalho 
10. Seu time de futebol perdeu um jogo importante 
11. Um@ menin@ de quem você gosta recusou um convite para sair com você 
Recuperar a auto-estima (Na última semana, imagine que aconteceu o seguinte:) 
1. Algum@ colega de trabalho ou da escola pediu seus conselhos sobre um assunto 
delicado 
2. Um rapaz/uma moça de quem você gosta convidou-@ para sair 
3. Seu pai ou sua mãe lhe disse que gosta muito de você 
4. Você recebeu uma carta ou um telefonema de um@ amig@ 
5. Você tirou boas notas numa prova, ou se saiu bem em seu trabalho 
6. Um rapaz/uma moça aceitou seu convite para sair 
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7. Seu time ganhou um jogo importante 
8. Seus colegas da escola o escolheram como líder 
9. Você ganhou uma bolsa de estudos 
10. Seu/sua namorad@ mandou-lhe uma carta de amor 
11. Tod@s @s seus/suas amig@s elogiaram sua roupa ou seu penteado 
Sugestões para reflexão: 
§ Todos recuperaram sua auto-estima? 
§ Qual foi a situação que mais afetou sua auto-estima? Por quê? 
§ E qual causou menos danos? 
§ Qual foi a situação mais importante na recuperação da auto-estima? 
§ Que podemos fazer para defender nossa auto-estima quando nos sentimos atacados? 
§ Que podemos fazer para ajudar nossos amigos e familiares quando sua auto-estima 
está baixa? 
§ Crie alguns pontos de discussão para as perguntas que surgirem. 
 
Atividades Opcionais: 
1. Peça a@s jovens que façam uma lista sobre como reagiriam a situações que 
afetassem sua auto-estima, como poderiam se defender do efeito que essas situações 
pudessem causar. 
2. Peça a@s jovens que elaborem uma lista, durante um dia, sobre coisas ou fatos que 
melhoraram sua auto-estima, e que apresentem suas listas em pequenos grupos. 
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07- ADOLESCER* 
Objetivo: Possibilitar a@s jovens uma reflexão sobre como percebem o processo da 
adolescência. 
Duração: 1 hora 
Material: Sala ampla, aparelho de som, papel sulfite, lápis de cor ou cêra e hidrocor. 
Desenvolvimento: 
1. O facilitador solicitará ao grupo que faça um desenho representando como eles 
percebem a fase da adolescência. 
2. Após a realização dos desenhos, solicitar a@s jovens que escrevam algo sobre: 
Adolescência é... 
3. Cada adolescente irá falar a respeito de seu desenho, relatando como caracterizou a 
adolescência. 
Sugestões para reflexão: 
· Como @ adolescente se percebe? 
· Como @ adolescente é visto pela Sociedade? 
· De que forma @ adolescente contribui com as transformações sociais? 
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08- DESCOBRINDO A ADOLESCÊNCIA** 
 
Objetivo: Conversar sobre o que é ser adolescente hoje e auxiliar @s adolescentes a 
identificarem suas possibilidades. 
Duração: 1 hora. 
Material: Sala ampla, folhas de papel, pincéis atômicos para cada participante. 
Desenvolvimento: 
Com o grupo todo reunido, o facilitador solicitará a realização das seguintes tarefas: 
1. Falar da infância: 
- Imagine uma criança, seu nome, idade, o que ele gosta de fazer e de brincar. 
- Representem o que imaginaram através de um objeto. 
- Falem do seu objeto para o grupo e, juntos, definam (numa frase ou numa imagem) o 
que é ser criança. 
2. Falar da adolescência: 
- Pensem que a criança cresceu e entrou na adolescência. 
- Falem sobre o que aconteceu com ela. 
- Escolham um objeto que represente @ adolescente ou sua própria adolescência. 
- @s adolescentes apresentam seus objetos, conversam e definem o que é adolescência. 
- Discutem qual o objeto que representa melhor a passagem da adolescência para a vida 
adulta. 
3. Falar do novo na adolescência: 
- Solicitar que @s participantes façam uma lista de acontecimentos importantes em suas 
vidas, destacando a "primeira vez" em que ocorreram. 
Sugestões para reflexão: 
· Refletir se é fácil ser adolescente. 
· Por que é fácil para algumas pessoas e difícil para outras. 
· Com quem @s adolescentes conversam sobre essa etapa de suas vidas. 
Resultados esperados: 
Verbalização de diferentes e semelhantes histórias de vida. 
Oportunidade de reconhecer mudanças físicas e identificar pessoas com quem dividir 
essa etapa da vida. 
Possibilidade de avanço no tema com a montagem de uma história, a partir da lista por 
eles elaborada. Montam a história, criam personagens e enredos. Encenam ou relatam 
para o grupo e juntos discutem as cenas. 
Observação: Podem surgir situações como o primeiro beijo, o primeiro não, a primeira 
transa e outras. O facilitador não deve sugerir, ele deve esperar trabalhar com o material 
que surge do grupo, inclusive com o silêncio e as inibições que possam eventualmente 
aparecer, tentando apontar seu significado. 
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09- JOGO DAS APARÊNCIAS* 
 
Objetivo: Demonstrar como estereótipos e interpretações subjetivas interferem na 
comunicação e percepções sobre outra pessoa. 
Duração: 30 minutos. 
Material: Sala ampla e confortável, balões, pedaços de papel, canetas e música alegre e 
movimentada. 
Desenvolvimento: 
1. Facilitador entrega um balão vazio e um pedaço pequeno de papel em branco para 
cada um d@s participantes. 
2. Pede para cada adolescente escrever no papel 3 características pessoais, de maneira 
que, a partir dessas características, el@ possa ser identificada pel@s outr@s 
participantes. 
3. A seguir, @s participantes dobram o papel e colocam-no dentro do balão. 
4. Cada pessoa enche seu balão e quando estiverem cheios, devem ser todos jogados 
para cima, ao mesmo tempo e ao som de música animada. 
5. Quando a música parar, cada um pega o balão que estiver na sua frente e o estoura. 
6. Finalmente, cada adolescente lê o papel que encontrou dentro do balão e tenta 
identificar a pessoa que tem as características descritas. 
Sugestões para reflexão: 
§ Como adquirimos os estereótipos? 
§ Por que muitas vezes as aparências enganam? 
§ Os estereótipos influenciam no comportamento e nos sentimentos das pessoas? De 
que maneira? 
§ Tudo o que parece ser é? E o que é parece ser? 
Resultado esperado: Reflexão sobre o modo das pessoas se relacionarem consigo 
mesmas e com os outros e sobre os estereótipos conhecidos pela comunidade. 
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10- EU ERA ASSIM E FIQUEI ASSIM - I* 
 
Objetivos: Construir coletivamente o conceito de adolescência e evidenciar o 
conhecimento já existente no grupo sobre o tema em pauta. 
Duração: 40 minutos. 
Material: Folhas grandes de papel pardo, canetas pilot de 4 cores, caixas de gizão de 
cera, fitas crepe, tubos de cola branca, tesouras, revistas velhas, sucatas em geral. 
Desenvolvimento: 
1. Dividir o grupo em dois subgrupos. Cada subgrupo, após discutir o tema a ser 
desenvolvido, fará dois grandes cartazes coletivos sobre as características de uma 
criança e de um@ adolescente brasileir@. Um subgrupo abordará o sexo masculino e o 
outro, o sexo feminino. 
Sugestões para reflexão: 
§ Os cartazes serão apresentados e discutidos em plenária. A discussão será 
aprofundada pelo facilitador, com análise dos tópicos do tema o que é adolescência, 
tendo como base o que foi expresso nos cartazes e o que faltou. 
§ As novas idéias que surgirem deverão ser acrescentadas aos cartazes ou escritas em 
uma folha de papel pardo, que será pregada ao lado deles. Depois da discussão, será 
construído o conceito coletivo de adolescência, que deverá ser exposto em local visível. 
§ Refletir com o grupo se as características levantadas são exclusivas d@s adolescentes 
ou se pertencem também às outras faixas etárias, como a dos adultos. Ex.: Rebeldia 
(característica que pode ser d@ adolescente e d@ adulto). 
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11- EU ERA ASSIM E FIQUEI ASSIM - II* 
 
Objetivos: Aprofundar a análise e o conhecimento sobre a fase evolutiva da 
adolescência e evidenciar o conhecimento já existente no grupo sobre o tema em pauta. 
Duração: 20 minutos. 
Material: Cartelas de cartolina amarela, branca e verde, fita crepe e canetas pilot. 
Desenvolvimento: 
1. Dividir o grupo em 4 subgrupos. Pedir-lhes que observem os cartazes já prontos e 
escrevam nas cartelas amarelas as modificações biológicas que encontrarem nos 
cartazes, referentes à maturação sexual; nas cartelas brancas deverão escrever as 
modificações do crescimento esquelético e nas verdes as outras que encontrarem e que 
não se encaixarem nessas duas modalidades. 
2. Unir os subgrupos de dois em dois para que analisem o trabalho que fizeram, 
acrescentando nas cartelas as modificações pubertárias que estão faltando. As cartelas 
serão pregadas com fita crepe em papel pardo, separadas por cores. 
Sugestões para reflexão: 
§ Pregar esses trabalhos em local visível e analisá-los em plenário. Construir um 
trabalho coletivo com todas as modificações encontradas, colando-as sob o título 
correspondente, cuidando para que essas modificações não estejam repetidas ou 
faltando alguma. Colocar esse trabalho em local visível. 
§ Durante o trabalho coletivo, o facilitador desfará os equívocos e as dúvidas e 
aprofundará o tema. 
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12- LINGUAGEM POPULAR* 
 
Objetivo: Introduzir a terminologia científica e fazer com que @s jovens se sintam 
mais à vontade em relação a ela. 
Duração: 20 a 35 minutos. 
Material: Folhas de papel e canetas. 
Observação: Antes de apresentar esta atividade, escreva em cada folha de papel um dos 
seguintes termos: 
Mulher Ato sexual 
Homem Masturbação 
Seios Testículos 
Pênis Menstruação 
Vagina Sexo oral 
Homossexual 
Desenvolvimento: 
1. Introduza a atividade dizendo que @s adultos e os adolescentes usam muitos termos 
populares relacionados com a sexualidade. 
2. Espalhe as folhas de papel pelo chão da sala. Em cima de cada uma, coloque uma 
caneta. 
3. Peça a todos que escrevam nas folhas os termos equivalentes que conhecem. Devem 
ter inteira liberdade para escrever qualquer palavra. 
4. Marque 15 minutos. 
5. Em seguida, reúna o grupo para a discussão. 
6. Peça a voluntários que leiam as listas em voz alta. Pergunte ao grupo como se sentiu 
e em quê pensava ao desenvolver esta atividade. 
7. Comente sobre o significado sóciocultural dos termos identificados e suas 
implicações nas relações. 
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13- LINHA DA VIDA* 
Objetivos: Lembrar dos acontecimentos e sentimentos importantes nas diversas fases 
da vida. 
Duração: 20 minutos. 
Material: Aparelho de som CD e fita com músicas que lembram as fases da vida. 
Desenvolvimento: 
1. Colocar a música e pedir que se movimentem de acordo com o ritmo da música, 
procurando fixar as lembranças e sentimentos que vão surgindo. 
2. No final, relatar os acontecimentos e sentimentos e relacioná-los ao período da vida 

em que ocorreram. 


