
 

 
 Professor (a) 

 Nesta proposta de aula, o objetivo é de discutir com os (as) 

estudantes sobre o que é Protagonismo Juvenil e sua 

participação autêntica na escola e na comunidade. 

 

Atividade 1: O Farol 

 Divida os (as) estudantes em grupos de 4 a 5 integrantes e 

entregue a cada grupo filipetas com situações do dia a dia. 

Solicite que leiam e discutam entre eles (as) sobre as 

situações que acreditam que sejam ou não atitudes 

protagonistas. 

Eles deverão separar as situações em 3: 

Verde: Situação que apresenta atitudes protagonistas 

Amarela: Situação que pode melhorar para que se torne 

totalmente protagonista. 

Vermelha: Situação com nenhuma atitude protagonista. 

Cole na lousa ou mural um semáforo. 

Quando terminarem a discussão escolha um grupo para ler 

a primeira situação, colar na cor do farol e explicar porque 

escolheram aquela cor. Peça para os demais grupos 

fazerem o mesmo, explicando apenas o grupo que pensou 

em outra cor ou se tiver uma consideração diferente. 

Revese os grupos para cada situação. 

Ao final, reflita com os (as) estudantes sobre o que é 

protagonismo juvenil e o como suas práticas na escola 

podem ser garantidas. 

 

Atividade 2: Dinâmica: Construindo nossa história 

Com os (as) estudantes em círculo, a dinâmica consiste em 

criar uma história juntos com o tema Ser Protagonista. Outros 

temas como cooperação, amizade e solidariedade podem 

ser apresentados como subtemas. Um (a) estudante sorteia 

um tema (trabalho de escola) e começa a contar uma 
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Protagonismo Juvenil – “Protagonismo juvenil é a 

participação do adolescente em atividade que 

extrapolam os âmbitos de seus interesses individuais e 

familiares e que podem ter como espaço a escola, os 

diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, 

associações e até mesmo a sociedade em sentido mais 

amplo, através de campanhas, movimentos e outras 

formas de mobilização que transcendem os limites de seu 

entorno sócio- comunitário ” (Costa, 1996:90) 



 

história falando apenas uma frase e passa a vez para quem 

está ao lado que deve continuar a historia também apenas 

com uma frase para que criem uma historia criativa e 

inusitada, porém de forma coerente e que no final o 

protagonismo esteja presente. 

Outra opção é sortear um tema para cada grupo, que 

elaboram uma historia e apresenta aos demais. 

Sugestões de temas:  

- entrada no inicio da aula; 

- troca de professores; 

- uso da sala de informática; 

- uso da quadra e espaços no intervalo; 

- horário do almoço. 

Após a apresentação de cada grupo pergunte se no tema 

apresentado os demais fariam diferente. 

Finalize comentando que muitas dessas situações aparecem 

no dia a dia da escola e que todos podem e devem ser 

protagonistas , pois todos são responsáveis pelos seus próprio 

interesses mas também de todos espaço escolar e da sua 

comunidade. 
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