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Cronograma- SEMANAL 2018- (7° e 8º ANO)  

NÃO É BRINCADEIRA É VIOLÊNCIA 

JOGOS COOPERATIVOS. 

Fevereiro 

 

 Cronograma- O que são Jogos Cooperativos  Descrição   

12 a 16/02 3° Semana – Apresentação do projeto para as turmas. Explicação do Projeto e Escuta sobre as sugestões e 

alterações no planejamento. 

19 a 23/02 4°Semana- O que são jogos cooperativos?  Explicação e prática em grupos. 

26 a 02/03 5° Semana- Pratica de Jogos cooperativos  Pratica ao ar livre 

 

 

Março  

 Cronograma- O que é violência?  Descrição  

05 a 09/03 1° Semana- Carnaval  FERIADO 

12 a 16/03 2°Semana- Mapeamento social. Realizado em sala, questionário sobre o território e a 
comunidade onde este educando/a está inserido/a. 

19 a 23/03 3° Semana- Roda de Conversa sobre o Que é violência? Quais são as 
violências? 

 Roda de conversa (nomes de algumas violências no 
papel espalhadas pelo chão) 

 

26 a 30/03 

4° Semana- Roda de conversa sobre violência física e os métodos de 
enfrentamento. 

 

Iniciar com uma roda de conversa, explicação e partilha 
entre os educandos (as), seguida de pratica. 
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Abril  

 Cronograma – Violência física     Descrição  

02 a 06/04 1° Semana- O que é violência física 

 

Dinâmica em sala. 

09 a 13/04 2° Semana- O que é violência interpessoal e coletiva?  

 

Debate a partir de um caso trazido como referencia para este 
momento em aula.   

16 a 20/04 3° Semana- Jogos cooperativos em grupo e reflexão após a 
realização. 

.  

Fortalecer a qualidade das relações interpessoais 

23 a 27/04 4° Semana- Dinâmica de raciocínio lógico. (Estudo de cases) 

 

Dividir em grupos, cada grupo estudará um caso sobre 
violência física, e faremos uma exposição de ideias de cada 
grupo. 

 

Maio  

 Cronograma- Violência Sexual   Descrição  

30/04 a 04/05 1° Semana- O que é violência sexual? Roda de conversa e exposição dos temas através de slides. 

07 a 11/05 2° Semana- Subtemas – Abuso sexual, exploração sexual, 
pornografia infantil. 

Roda de conversa e exposição dos temas através de slides. 

14 a 18/05 3°Semana- Subtemas – Aliciamento infantil e trabalho infantil Roda de conversa e exposição dos temas através de slides. 
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21 a 25/05 4° Semana- Através das rodas de conversa os/as 

educandos/as irão construir um mural sobre o “Enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual”. 

Construção do mural: utilização de cartolinas, canetinhas, 
tintas, material de plastificação. 

28 a 01/05 5° Semana- Através das rodas de conversa os/as 

educandos/as irão construir um mural sobre o “Enfrentamento 

ao abuso e exploração sexual”. 

Construção do mural: utilização de cartolinas, canetinhas, 
tintas, material de plastificação. 

 

 

Junho  

 Cronograma    Descrição  

04 a 08/06 1° Semana- História do Ubuntu e sensibilização sobre os temas 
desenvolvidos. 

Jogos cooperativos e vídeos 

Valores trabalhados:  

Espirito de família e interculturalidade. 

11 a 15/06 2°Semana- O que é violência institucional? O que é Negligência? Roda de conversa e exposição de slaids e uma 
prática. 

18 a 22/06 3° Semana- O que é violência psicológica? 

 

Roda de conversa e exposição de slaids e uma 
prática. 

25 a 29/06 4° Semana- Dividir em grupos, cada grupo vai transformar uma 
brincadeira competitiva em cooperativa. 

Será distribuído 5 brincadeiras  

Os educandos (as) serão divididos em grupos 

Irão conversar e ressignificar uma delas pois na 
próxima aula irão apresentar para a turma. 
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Julho  

 Cronograma    Descrição  

02 a 06/06 1° Semana- Roda de conversa com todas as turmas sobre o 
projeto. 

Neste momento será feito criticas, sugestões, 
depoimentos, fragilidades e potencialidades. 

09 a 13/05 2°Semana- Encerramento do semestre  Quizz- perguntas sobre as rodas de conversas, jogos e 
as construções realizadas com os educando/as. 

16/05 a 30/06 3° e 4° Recesso  Férias 

 

Agosto  

 Cronograma – Violência de gênero e virtual   Descrição  

30/07 a 03/08 1° Semana- Rodas de conversa sobre a violência de gênero 
(Crianças e adolescentes e jovens, mulheres, LGBTS) 

Roda de conversa e exposição de slaids e uma prática. 

06 a 10/08 2°Semana- Rodas de conversa sobre a violência de gênero 
(Crianças e adolescentes e jovens, mulheres, LGBTS) 

Roda de conversa e exposição de slaids e uma prática. 

13 a 17/08 3°Semana- Sobre violência doméstica  Roda de conversa e exposição de slaids e uma prática. 

20 a 24/08 4° Semana-  Sobre cyberbulling e os outros crimes de envolvem a 
internet 

Roda de conversa e exposição de slaids e uma prática. 

27 a 31/08 5° Semana- Sobre cyberbulling e os outros crimes que envolvem a 
internet  

Roda de conversa e exposição de slaids e uma prática. 
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Setembro  

 Cronograma – Violência autodirigida   Descrição  

03 a 07/09 1° Semana- Explicar para os educandos o que é a Campanha de 
Valorização da vida e o que é violência autodirigida. 

Trazer as imagens e o material da campanha. 

(Material complementar). 

(violência autodirigida)  

10 a 14/09 2°Semana- Atividade- da Bandeira, Construção e partilha com os 
colegas. 

Dinâmica do espelho  

Que cada educando (a) possa falar sobre si mesmo 

Perceber-se  

E conseguir ter um olhar afetuoso sobre si mesmo. 

(Dinâmica da Bandeira) Construção e partilha com os 
colegas. 

17 a 21/09 3° Semana- Valorização da vida 

Atividade- Cada educando escreve alguma dificuldade (problema) 
numa folha sem por nome 

Sorteiam-se os papeis e cada um vai ler o que pegou e falar 
algumas palavras de conforto para a pessoa que escreveu sem 
saber quem foi 

Se a pessoa sentir vontade pode se identificar e dar um abraço no 
colega. 

(Material complementar) 

Equipamentos: caixa de som. 

24 a 28/09 4° Semana- Valorização da vida. 

Construção do mural pelos/as educandos/as 

Roda de conversa sobre o tema  

Construção do mural. 

(Material complementar) 

Equipamentos: som. 

http://solmarista.org.br/
http://www.facebook.com/solmarista


      

 

REDE MARISTA DE SOLIDARIEDADE 

Rua Imaculada Conceição, 1155 

Bairro: Prado Velho Curitiba-PR 

CEP 80215-901 

Telefone: (41) 3271-6400 

solmarista.org.br / facebook.com/solmarista  

 

Colocar o Áudio do Bráulio Bessa: 

Valorização da vida 

Considerações dos educandos (as)  

Partilhas.  

 

 

Outubro  

  Cronograma – Trabalho infantil e o Direito ao brincar   Descrição  

01 a 05/10 1° Semana- O trabalho infantil e o Direito ao brincar.  Rodas de conversa e exposição de slides.  

08 a 12/10 2°Semana- SEMANA DO BRINCAR Jogos cooperativos e atividades. Toda escola e 
educadores/as são envolvidos/as. 

15 a 19/10 3° Semana- SEMANA DO BRINCAR Jogos cooperativos e atividades. Toda escola e 
educadores/as são envolvidos/as. 

22 a 26/10 4° Semana-  Construção do mural sobre o direito ao brincar. Construção com os/as educando/as. 

29/10 a 02/11 5° Semana-  Construção do mural sobre o direito ao brincar. Construção com os/as educando/as. 

 

Novembro  

 

 Cronograma – violência racial e intolerância religiosa   Descrição  

05 a 09/11 1° Semana- Roda de conversa sobre violência racial, preconceito 
e discriminação. 

Rodas de conversa e exposição de slides, estas 
praticas serão voltadas para jogos africanos. 

12 a 16/11 2°Semana- Roda de conversa sobre intolerância religiosa. Rodas de conversa e exposição de slides, estas 
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praticas serão voltadas para jogos africanos. 

19 a 23/11 3° Semana- Construção do mural sobre consciência negra. Construção com os/as educando/as. 

26 a 30/11 4° Semana- Trazer um vídeo sobre resistência indígena e fazer 
um debate com eles – Onde o índio está inserido?  

Resistencia indígena. 

Genocídio  

A violência contra o indígena.  

(Material complementar). 

 

 

Dezembro  

 Cronograma – Fechamento do projeto   Descrição  

03 a 07/12 1° Semana- Roda de conversa com todas as turmas sobre o 
projeto. 

Neste momento será feito criticas, sugestões, 
depoimentos, fragilidades e potencialidades. 

10 a 14/12 2°Semana- Confraternização com as turmas. Encerramento com uma confraternização. 

17 a 21/12 3° Semana- Planejamento com os/as educadores/as  

24 a 28/12 4° Semana-RECESSO   
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