
Dinâmica de acolhimento 
 

     Toré – marcar o ritmo do nome como os índios (apresentação) 
 
     OBS: mão esquerda recebe – mão direita oferece 

1. Formar um circulo de mãos dadas. 
2. Marcar o passo com a perna direita. 
3. Andar em circulo, marcando o passo com a perna direita. 
4. O mediador canta seu nome. 
5. Na seqüência cada membro do grupo canta seu nome. 
6. O mediador solicita que cada um faça sua apresentação (dizendo o nome, a 

cidade,  e se já conhece  o PROGESTÃO. 
7. Escolher um colega que já conhece ou não para dar um bom dia e abraçar  (todos 

se cumprimentam e se abraçam). 
 
 
02 –  Música : Rindo a toa Falamansa  - Pessoas  dançando  (formar grupo) 
 

1. Cumprimentar com: 
• Pontinha do pé 
• Cotovelo 
• Tornozelo  
•  Nariz 
• quadril 
• mãos 

2. Formar grupos: 2 – 3 – 4 -5  ou mais pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REFLEXÃO 
 
Todos nós possuímos talentos – somos criativos e dinâmicos, porém às vezes não 
percebemos esses nossos adjetivos (nossas qualidades), nosso potencial transformador e 
também nossas responsabilidades. 
 
Potencial transformador por que trabalhamos com seres humanos – formamos pessoas 
(profissionalmente e para a vida). 
 
Assim, a escola não tem somente a função de ensinar a ler e escrever. Codificar e 
decodificar os códigos lingüísticos são imprescindíveis. Segundo Hélio Pólvora, a 
leitura proporciona uma viagem pelos os horizontes mais longuíqueos entre rios. 
Atribuir sentido aos textos lidos é muito significativo, pois contextualizar todos as 
informações possíveis é muito importante para a construção do conhecimento. 
Entretanto, a escola tem também a função social  de formar pessoas críticas, autônomas  
para que possam construir sua própria identidade  e preparar  para a vida, para o mundo. 
 
Pierre Lévy nos fala sobre a época da cibercultura, ou seja, a cultura cibernética. E 
anuncia que se trata da transição de uma educação, uma formação institucionalizada (a 
escola, a universidade) para uma situação generalizada de saberes. O ensino da 
sociedade por ela mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual. 
 
Neste contexto, a visão da escola, enquanto instituição de construção de conhecimento 
precisa ser repensada, pois este não adquire somente pelo fato de estar na escola, mas da 
aquisição de competências e meios para procurá-los em outros ambientes. Cabe a escola 
direcionar, gerenciando esses meios através à informática, para que seus alunos possam 
ampliar seus conhecimentos em outros espaços. Fazendo do conhecimento algo móvel, 
um processo contínuo, não centrado num único espaço, reconhecendo a informática  
como um meio inesgotável de recursos midiáticos para serem usados  no trabalho da 
gestão pedagógica e administrativa. 
 
Assim sendo, o papel da gestão pedagógica é muito significativo – significativo por 
temos contato diretamente com os alunos – alunos que possuem perfis diferentes (triste, 
entusiasmado, alegres, indisciplinados, desmotivados, com a auto-estima baixa). Então 
temos que compreender essas diferenças, porque na verdade esses alunos almejam 
encontrar na escola possibilidades para melhorar suas condições de vida. 
 
Portanto, temos que ter o sentimento de pertencimento. Sentir bem em nosso local de 
trabalho e fazer com que os nossos alunos também tenham esse sentimento de aceitação 
e acolhimento na sua comunidade escolar. 
 
Enfim, temos que usar nossos talentos, para fazer o diferencial  e fazer as mudanças tão 
almejadas e sonhadas por todos nós. 
 
 


