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Saúde Mental

 O que é saúde mental? Essa é uma pergunta com inú-
meras respostas. Cada nação, cultura e credo pode ter uma 
definição diferente. Um conceito intermediário é descrito 
pela Organização Mundial da Saúde (2018) que assume 
que, mais que a ausência de doenças, a saúde mental é a 
capacidade de lidar com a vida, operar de forma produtiva 
na sua comunidade, ser independente, competente, com 
potencial psicológico, cognitivo e emocional. Ter uma boa 
saúde psicológica faz bem ao corpo e gera consequências 
boas para a sociedade.
 
 A adolescência é muito afetada pelos problemas 
de saúde mental. É normal sentir que as dificuldades se 
tornam cada vez maiores. As alterações hormonais e os 
conflitos da formação da personalidade causam uma 
série de sentimentos e dúvidas. O adolescente pode, por 
exemplo, sentir-se mal e acreditar que precisa modificar 
seus hábitos e comportamentos para se adequar a deter-
minados grupos e fazer amigos (SANTOS; PRATTA, 2012; 
SILVEIRA; MARUSCHI; BAZON, 2017). No entanto, modi-
ficar-se para ser aceito pode ser uma decisão perigosa.

 Isso porque o adolescente pode assumir comporta-
mentos de risco tais como uso de drogas (lícitas e ilícitas) 
sem que se tenha uma visão mais ampla das possíveis 
consequências (FERREIRA et al., 2018). O consumo de 
álcool, cigarro e outras drogas como o crack, por exemplo, 
está associado à transtornos psicológicos na adolescência 
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(MALTA et al., 2014; TOLERA et al., 2019). Outros compor-
tamentos de risco, como não usar preservativo, também 
são relacionados ao adoecimento psicológico  (TOLERA 
et al., 2019). Ao desenvolver esses hábitos, o adolescente 
fica ainda mais exposto a acidentes, à gravidez indesejada 
e infecções sexualmente transmissíveis (KUMPULAINEN, 
2000; TOLERA et al., 2019). Como resultado, temos os 
muitos prejuízos, tanto para a pessoa com esses proble-
mas, como para sua família e amigos.

 Por isso, nós  elaboramos essa cartilha com algumas 
informações para você. Nós desejamos que você compreen-
da que sua saúde mental importa muito 
e que não existe nenhuma razão para se 
envergonhar de pedir ajuda. Existem 
muitos serviços que podem auxiliar a 
enfrentar problemas relacionados à 
saúde mental e à dependência química. 
Também gostaríamos que você refle-
tisse sobre seus comportamentos. O uso 
de drogas, o sedentarismo, o não uso de 
preservativo, sofrer violência e outras 
ações prejudiciais devem ser evitadas. 
Você pode viver bem e saudável-mente! 
Aproveite esse material e as dinâmicas 
no último capítulo. Tudo aqui foi pre-
parado com muito carinho, pois como 
já dissemos, você é muito importante!



1. Organização Mundial da Saúde. Saúde Mental. Belo Horizonte: 2018

Mesmo que falar sobre Saúde 
Mental ainda seja um grande tabu 
para muitas comunidades, podemos 

observar um crescimento na produção 
de conhecimento e de materiais 

relacionados ao tema.

Essa preocupação é algo recente e se 
deve ao fato de vários países estarem mais 

conscientes em relação a importância do bem-
estar psicológico. Hoje, sabemos que quando 

está abalada psicologicamente, a pessoa tem um 
menor rendimento no trabalho, na escola, e 

em outras atividades do cotidiano. 

Você tem toda razão. Ao longo da 
história, nós pudemos ver muitos episódios 

em que as pessoas com doenças mentais 
sofreram preconceito, foram punidas e 
até mortas por causa da incompreensão, 

intolerância e ignorância. Li sobre isso no 
Guia de estudos da OMS1 de 2018.

O M o quê?

OMS, é a sigla para Organização 
Mundial da Saúde, um órgão criado 

para tratar dos temas relacionados 
à saúde, inclusive a saúde mental.
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Ah, claro! Agora você me lembrou, é uma 
organização muito importante. Sempre leio 
sobre mim e o meu sistema nas conferências 
e apostilas em que ela está envolvida. Mas 

como assim punidos?

Li em alguns textos, livros e 
artigos, e assisti documentários 

que relatam coisas horríveis 
que eram feitas com pessoas com 

problemas mentais.

Você sabia que...
Em muitos locais, a esquizo-
frenia era encarada como pos-
sessão demoníaca e; ao invés 
de tratados, os doentes eram 
exorcizados.

Então, por serem encarados 
como uma punição de deuses 
ou um carma por vidas passa-
das, as pessoas eram subme-
tidas a intervenções dolorosas, 
ridicularizantes e que podiam 
até causar morte. 

Por exemplo, ainda de acordo 
com o Manual de estudos da 
OMS:

Na antiguidade, os transtornos, 
doenças e problemas de 
Saúde Mental eram vistos 
como questões espirituais ou 
religiosas e, quase sempre, 
os doentes eram julgados e 
tratados de forma cruel.

7



Na Grécia, era comum realizar a 
abertura de um ou mais buracos 
no crânio das pessoas, procedi-
mento chamado trepanação.

Também faziam parte dos trata-
mentos empregados:

- Jejuns forçados;

- Cremação;

- Choques elétricos e de insulina e

- Isolamento social1. 

A lobotomia, que mutilava 
partes do cérebro, também era 
um tratamento muito usual.

Esse assunto é tão importante 
que as casas de alienistas, como 
eram chamados alguns sana-
tórios aqui no Brasil, foram 
retratadas em livros como “O 
alienista” de Machado de Assis 
e “O mistério da casa verde” de 
Moacyr Scliar. 

81. Organização Mundial da Saúde. Saúde Mental. Belo Horizonte: 2018



Isso é tão cruel... não consigo imaginar 
quantas pessoas sofreram com esse 
tipo de tratamento. E como foi que a 

situação mudou?

Infelizmente as mudanças não ocorreram de 
forma homogênea, nem contínua. O mundo está 
mais consciente sobre a importância da Saúde 

Mental, mas ainda é possível encontrar hábitos 
muito desagradáveis em diversos países.

Nações onde o suicídio e a depressão são 
comuns, locais onde o acesso a profissionais 

capacitados em Saúde Mental é escasso e caro, mas o pior 
de tudo é a falta de informação. Sabemos muito pouco sobre 

Saúde Mental porque não é um assunto cotidiano. A partir 
disso, surgem boatos e banalização dos problemas, 

transtornos e doenças psíquicas1.

91. Organização Mundial da Saúde. Saúde Mental. Belo Horizonte: 2018



Como se não bastasse, o adoecimento psicológico ainda 
prejudica a produtividade das pessoas, acaba causando 

gastos com tratamento, impede que elas estudem e também 
que tenham bons empregos.

Você tem razão. E algo que 
tem me preocupado muito são 

os maus hábitos.

Como assim?

Bom, ao longo dos anos pesquisadores perceberam que a 
Saúde Mental das pessoas estava relacionada com a mudança 
do comportamento. Por exemplo, viram que a depressão está 

relacionada com o alcoolismo2.

A depressão causa 
o alcoolismo?

2. MOURA, L. R. DE et al. Fatores associados aos comportamentos de risco à saúde entre adolescentes brasilei-
ros: uma revisão integrativa. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 52, n. 1, p. 1–11, 16 abr. 2018. 10



Pode causar. As pesquisas demonstram 
que a depressão pode levar ao alcoolismo 

ou o alcoolismo levar à depressão. A 
verdade é que as duas coisas podem 

acontecer2.

Além disso, a ansiedade foi 
relacionada com o tabagismo e, 

vi em um artigo brasileiro que me 
incomodou bastante.

O artigo é de um 
projeto realizado por estudantes do Instituto 
Federal Goiano – Campus Ceres, no interior de 

Goiás. Os pesquisadores utilizaram os dados da Pesquisa 
Nacional sobre Saúde do Escolar, uma tal de PeNSE, realizada 

pelo IBGE. Foram analisadas a relação entre o sentimento 
de solidão, insônia por preocupação e a quantidade de 

amigos próximos com comportamentos de risco de 
escolares brasileiros.

Eles Identificaram 
que esses sintomas, que são 

indicativos de adoecimento mental, estiveram 
relacionados com o uso de álcool, cigarro e 

drogas ilícitas. Também identificaram que existe 
essa associação com não usar preservativo na 

primeira relação sexual.

Qual artigo?

112. MOURA, L. R. DE et al. Fatores associados aos comportamentos de risco à saúde entre adolescentes bra-
sileiros: uma revisão integrativa. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 52, n. 1, p. 1–11, 16 abr. 2018.



Qual a idade desses 
estudantes?

De 11 a 19 anos.

Mas, isso pode aumentar o 
número de Infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) e a quantidade de 
gravidez indesejada.

E não só isso. Também perceberam a 
relação entre os sintomas e ficar mais 

de seis horas sentado por dia.

Mas eles não sabem que 
a saúde psicológica é 

extremamente afetada pelo 
sedentarismo?
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Não só eu, como você 
também coração

Ah cérebro, eu acho 
que vou infartar.

Já sei!

Se uma pessoa 
tem comportamentos nocivos, 

ela afeta sua Saúde Mental. Então, é só 
evitar esses comportamentos de risco 

que tudo fica bem.

13



3. Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial da Saúde. Genebra: WHO, 2001. 

Mesmo que existam grupos 
de risco, como pessoas do sexo 

feminino, em vulnerabilidade social 
ou mais velhos, qualquer pessoa está 

sujeita a adoecer mentalmente3.

Gostaria muito de 
poder dizer que sim.

Não entendi.
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Agora eu me interessei. 
Vivemos sob tanta pressão, 

trabalhos, responsabilidades... 

Mas se você não faz uso de 
substâncias psicoativas, leva uma 
vida saudável e cuida bem do seu 

corpo, as chances são bem menores, 
certo?

Com certeza! É importante 
se cuidar, cuidar bem do 
corpo, do coração e da 

mente também.
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E é exatamente por esses 
motivos que as pessoas precisam 

compreender que o mundo é rápido, 
que as horas correm, mas que elas 

precisam parar as vezes.

A gente não é de ferro, 
coração. Nosso corpo precisa 

desacelerar.

Visitar um lugar bonito

Ler um livro legal Curtir a tarde com os amigos

16



Mas o mais importante de tudo é nunca sofrer sozinho.

Somos humanos. É normal 
chorar e se sentir triste ou 

desmotivado em algumas situações. 
Mas a alegria tem que ser mais 

frequente que a tristeza.

Mas todos temos que 
compreender que dias ruins 

vÊm para todo mundo e que nunca 
devemos desmerecer a tristeza, 
nem a nossa nem a dos outros.

Algumas pessoas pensam 
que vão parecer fracas se 

falarem que não estão bem.

Muitas pessoas sentem 
vergonha de dizer 

que estão tristes ou 
magoadas.

17



Daí a importância de 
ser gentil e ter empatia, 

não é mesmo?

Exatamente. Você nunca sabe 
quais problemas uma pessoa 

enfrentou antes de chegar até 
você, e não há motivo para falar 

coisas rudes.

Outro problemão que nós 
temos, principalmente dentro das escolas, é 

a violência. O bullying, a agressão desmotivada... 
A adolescência já é tão difícil só de ter tantas 

coisas acontecendo...

E tudo fica pior 
quando alguém 

te magoa.

18



Infelizmente 
isso sempre vai 

acontecer.

Por isso temos que 
entender que tudo é passageiro e que a 

raiva, a angústia, a tristeza, os sentimentos ruins 
vão passar e depois vamos ou nos orgulhar por 
sermos mais fortes ou nos arrepender pelas 

ações impensadas que tomamos.

Temos que pensar nas 
consequências dos nossos atos.  Precisamos 
nos conhecer e sempre refletir sobre como 

estamos e quais serão os resultados das nossas 
ações. Como falei, tudo passa.
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E se não passar 
nunca?

Vai passar!

Mas suponhamos 
que nunca passe e você esteja 

sempre muito triste?

Bem, nesse caso 
pode ser que você tenha 

algum tipo de transtorno ou 
até doença.

20



E aí?

Vai ao 
médico.

Vai ao 
médico.

Quando você 
está mal, o que uma 

pessoa faz?

E quando 
a garganta 
infecciona?

21



Vai ao 
médico.

Se alguém 
se machuca?

Ok, já 
entendi. Mas qual 

médico cuida de 
você? 

e se...

Bom, tudo 
começa com o 

psicólogo

22
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Que tal conhecermos um pouco 
sobre os Profissionais que cuidam 

da saúde mental?
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Os psicólogos clínicos avaliam a condição psico-
lógica das pessoas, ou seja, fazem diagnósticos 
sobre a situação de saúde mental. Além de avaliar 
e encaminhar os pacientes, eles também têm o 
papel de acompanhar o tratamento psicotera-
pêutico. Ele vai, principalmente, conversar com 
seus pacientes e tentar compreender o que eles 
estão sentindo e quais as possíveis causas, a partir 
da história pessoal, familiar e social. Contextos 
relevantes como condições históricas, políticas 
e culturais presentes também são considerados 
na busca de elaboração pessoal e possibilidades 
de transformação.

PSICÓLOGO

PSIQUIATRA

Os psiquiatras são médicos que têm em sua 
formação uma especialização em psiquiatria. 
Eles têm maior interesse na fisiologia, ou seja, 
no modo como o organismo funciona. Então, o 
psiquiatra é o profissional que tem autonomia 
para prescrever um tratamento farmacológico, 
com medicamentos que vão tratar sintomas dos 
transtornos mentais.

4. LEITE, P. Profissionais de Saúde Mental. Disponível em: <www.psicologiasdobrasil.com.br/profissionais-de-saude-mental>.
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Tradicionalmente os psicoterapeutas são pro-
fissionais da área de saúde mental (psicólogos, 
psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, etc.) 
com qualificação específica ou treinamento em 
psicoterapia. Existem muitas formas de atuação, 
pois podem escolher seguir várias abordagens 
teóricas. Geralmente, o psicoterapeuta irá con-
versar com o cliente levando-o à reflexão sobre o 
que ele faz, como faz, por que ele é de determinada 
forma. Através do processo psicoterápico as ques-
tões emocionais, cognitivas e comportamentais 
são trabalhadas.  PSICÓLOGO

PSIQUIATRA

Os psicanalistas são profissionais que têm formação 
em psicanálise. Para a formação em psicanálise são 
necessárias, além do estudo teórico, supervisão e 
análise pessoal. O objetivo desses profissionais é 
trazer à tona conteúdos inconscientes possibilitando 
ao paciente uma melhor compreensão e reorganização 
interna. A associação livre de palavras, quando o 
analisando diz o que lhe vem à mente, mesmo que 
aparentemente não tenha sentido ou importância, 
e conteúdo de sonhos são materiais utilizados pelo 
psicanalista para acessar o inconsciente. A forma 
como o paciente se comporta com o psicanalista, 
transferindo a ele um padrão derivado de relações 
anteriores, também é um importante instrumento 
utilizado no processo psicanalítico. 

PSICOTERAPEUTA

PSICANALISTA

5. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Atribuições profissionais do psicólogo no Brasil. 1992
6. RODRIGUES, H. J. L. F. Por uma política de parcerias estratégicas interprofissionais para o campo das psicoterapias no brasil. 
In: Conselho Federal De Psicologia. Ano da psicoterapia: Textos Geradores. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <site.cfp.org.br>
7. MACHADO, S. C. E. P.; VASCONCELLOS, M. Psicanálise e psicoterapia de orientação analítica. Psicoterapias: abordagens 
atuais, p. 137-144, 1998.



E onde 
encontro esses 

profissionais?

Além de poder 
se consultar por planos 
de saúde privados, existem 

serviços gratuitos na rede de 
atenção psicossocial.

Rede de Atenção PsicoSocial (RAPS)

É uma estrutura formada pelo governo, os estados e os municípios, que tem como 
objetivo dar assistência à saúde mental no Brasil. A RAPS é formada por pontos de 
atendimento que são:
Os centros de atenção psicossocial;
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);
Serviços residenciais terapêuticos;
Unidades de acolhimento;
Comunidades terapêuticas;
Ambulatórios Multiprofissionais de saúde mental;
Enfermarias especializadas em Hospital Geral e Hospital-dia.

Existem alguns pontos de atendimento chamados: Centros de Atenção Psicosso-
cial (CAPS). Esses locais são centros onde você pode ser atendido por profissionais 
capacitados para cuidar da sua saúde mental, inclusive do alcoolismo e outros 
vícios. As CAPS também oferecem outros tipos de assistência.

Em casos de emergência, como acidentes, tentativas de suicídio, crises psicóticas 
e outras situações de risco, é possível contatar o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) pelo telefone 192.

Caso sua cidade 
não tenha CAPS, você pode 

ir ao seu Posto de saúde e 
solicitar atendimento

Também 
podemos procurar 
a CAPS para tratar 

problemas com dependência 
química, como o alcoolismo 

por exemplo.
26



E se a pessoa 
que queremos ajudar 

precisar ser internada?

Mas, ficam 
todos juntos, no 

mesmo lugar?

Nesse caso, 
é preciso buscar 

ajuda nos serviços que 
acolhimento

Não. As 
unidades são 

divididas de acordo 
com a idade.

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)
É voltada ao atendimento de pessoas que já foram internadas e que estão em vul-
nerabilidade social, não têm casa ou família. Ou seja, são moradias que oferecem 
acolhimento às pessoas que não tem para onde voltar depois de serem liberadas 
da internação psiquiátrica.

Bem semelhantes aos SRTs, existem as Unidades de Acolhimento (UA).

As UAs são voltadas para dependentes químicos, como usuários de álcool e drogas 
ilícitas que estejam em vulnerabilidade social e precisem de cuidados. Elas são 
locais onde os usuários podem ficar e se tratar por até seis meses.

27



Unidades de Acolhimento Adulto 
(UAA):

Para pessoas maiores de idade (com 
mais de 18 anos de idade)

São elas:

Unidades de Acolhimento Infantojuvenil 
(UAI):

Para crianças e adolescentes de 10 a 17 
anos de idade.

Existem ainda:

Ambulatórios multiprofissionais de Saúde Mental, que promovem 
consultas gratuitas;

Comunidades terapêuticas, que também oferecem serviços a 
dependentes químicos;

Enfermarias especializadas em hospital geral, que são ambientes que 
oferecem tratamento e internações que buscam a reabilitação e; 

Hospitais-dia, que oferecem procedimentos clínicos e de tratamento. Lá 
os pacientes podem permanecer por até 12 horas e até fazer cirurgias.

28



Que 
incrível!

Mas não é só 
isso. Existe também um 

serviço que ajuda pessoas 
em crise e em possibilidade 

de suicídio.

O Centro de valorização da Vida (CVV).
O objetivo principal desse programa é prevenir o suicídio.  

(SAÚDE, 2018a)

Funciona assim: você pode ligar para o número 188 de qualquer linha 
telefônica ou acessar o site www.cvv.org.br a qualquer momento do dia. 
Existe uma equipe 24 horas por dia para conversar com você, por tele-
fone, e-mail, chat e outras ferramentas.

Você pode conhecer mais sobre esses e outros programas no portal do 
governo brasileiro, na aba do Ministério da Saúde no link:
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental

29
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Mas não 
entendo.

Pelo que comentamos no 
início dessa conversa: muitas pessoas 

têm preconceito e se recusam a buscar ajuda. 
Elas têm medo de serem chamadas de loucas 

e sofrerem ainda mais.

Por isso precisamos 
falar sobre a saúde mental, 

desmistificar as ideias erradas e 
fazer com que as pessoas que precisam 

desses serviços possam se tratar 
sem serem julgadas.

Se existem 
tantos programas, por 
que ainda existem tantas 

pessoas doentes?

30



Uau. Aprendi 
bastante coisa hoje. 

Uma pena que não posso sair 
por aí contando para as 

pessoas.

Sabe coração, 
o grupo goiano 

que fez o artigo sobre 
comportamentos de risco 
também criou uma oficina. 

Adaptaram dinâmicas 
que falam sobre empatia e 

amor próprio. Pensei em deixar 
essas dinâmicas aqui, caso alguém 

queira reproduzi-las.

Que legal! É 
ótimo falar com você 

cérebro, você sempre tem 
ótimas ideias.

31
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Dinâmicas de Saúde Mental
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Exercite sua Empatia

Um grande problema da vida atual é que passamos muito tempo em 
nossos smartphones, computadores e videogames. Esse individualismo 
pode nos impedir de perceber nossos colegas e notar seus problemas e 
sofrimentos. Também não nos incentiva a reconhecer nossos limites. 
Por isso, essa atividade propõe que reflitamos sobre problemas de 
pessoas que estão diariamente conosco. Nossas rotinas intensas e 
aceleradas nem sempre nos deixam observar que tanto a nossa saúde 
mental como a das pessoas que nos cercam têm muita importância. Ao 
final da atividade esperamos que você consiga enxergar seu próximo 
com mais empatia, reconhecendo que ele passa por problemas e que 
merece respeito e compreensão. Além disso, é um bom momento para 
que você consiga analisar como você lida com situações diferentes que 
causam dor e desconforto em seus colegas.

Cada participante deve receber metade de uma folha e um lápis. No papel que 
recebeu, o participante deverá escrever um problema cotidiano do ambiente 
escolar ou familiar que acredita abalar sua Saúde Mental. Por exemplo, sofrer 
bullying na escola ou estar insatisfeito com seu corpo. Ninguém deve assinar, 
colocar dados pessoais ou se identificar na folha. 
 
Depois que todos escreverem, as folhas contendo os problemas devem ser do-
bradas e colocadas em uma caixa. Alguém deve embaralhar as folhas e, depois 
de embaralhadas elas devem ser distribuídas entre os participantes.
 
Cada participante deverá ler em voz alta o problema e propor uma solução ou, 
falar algo que possa ajudar a pessoa que está com esse problema. A dinâmica 
terminará quando todos os problemas escritos forem discutidos.

Materiais: folhas de papel cortadas ao meio, canetas e uma caixa

Tempo: 30 minutos
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Motivos para sorrir

Nós temos muitos sentimentos. É natural sentir medo, raiva, solidão, 
vazio, desgosto e desesperar-se às vezes. A felicidade nunca é um 
sentimento que persiste em todos os momentos durante toda a vida. 
Se você é um ser humano, então você se frustra e por vezes tem 
sentimentos negativos. Mas esses sentimentos logo passam e você 
se alegra novamente, seja com uma música, um filme de comédia, a 
visita de um bom amigo ou uma noite de sono. Então, a atividade que 
propomos é construir um mural que você irá rever todas as vezes que se 
sentir triste. 

Você precisará pegar uma folha branca e no mínimo 7 cores de lápis ou outro 
material colorante. Na folha você irá fazer um arco-íris de motivos para sorrir, 
com coisas que aconteceram na última semana. Você pode utilizar mais cores 
para anotar outros acontecimentos importantes.

Por exemplo:

Passei em todas as matérias e posso entrar de férias sem preocupações;

Tomei um sorvete de chocolate enquanto assisti minha série preferida;

Consegui terminar o desenho que comecei há duas semanas;

Tenho amigos legais e uma família que me ama;

Ontem fiz uma atividade que gostei bastante;

Fui elogiado por uma pessoa que admiro;

Finalmente me curei daquela gripe.

Materiais: folhas de papel cortadas ao meio, canetas e lápis

Tempo: 20 minutos
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Árvore de conquistas

Já reparou que é bem fácil menosprezar o que fazemos e sentir que não 
somos produtivos? O objetivo dessa atividade é provar que você faz 
coisas maravilhosas e que deve se orgulhar de todos os esforços, por 
menores que sejam. A árvore das conquistas é uma atividade que irá te 
ajudar a perceber que você é importante e faz diferença no mundo. 

Desenhe uma árvore e preencha cada galho com algo de que você se orgulha, 
uma conquista ou boa ação

Materiais: folhas de papel, canetas ou lápis e o desenho de uma árvore

Tempo: 20 minutos 
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Se conheça

O propósito dessa atividade é te recordar de suas qualidades. É um exer-
cício bem simples.

Você precisa pegar uma folha e algo com o que possa escrever, de preferência, 
da sua cor favorita. Agora, liste suas 10 maiores qualidades. Não se engane com 
a necessidade de ser humilde, que por vezes a sociedade te impõem. Agora é 
você e sua folha. O que você mais admira em você mesmo?

Materiais: folhas de papel, canetas ou lápis.

Tempo: 20 minutos 
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Falando pelas suas costas

Nessa atividade você irá tornar o dia de alguém melhor. Para começar 
você irá precisar se reunir em grupo e todos devem formar um círculo. 
Com fita adesiva, colem uma folha nas costas do colega em sua frente 
e escrevam 3 qualidades que ele possui. Assim que todos escreverem 
vocês devem trocar de lugar aleatoriamente e escrever nas costas do 
colega da frente alguma frase de motivação que você gostaria de ouvir. 
Quando todos tiverem terminado, podem formar duplas e pedir para o 
colega ler o que “falaram pelas suas costas”.

Materiais: folhas de papel, fitas adesivas e canetas ou lápis.

Tempo: 30 minutos 



Obrigado pela conversa. 
Agora preciso me 

despedir.

Eu que agradeço. Obrigado 
pelas informações. Agora estou 
mais consciente. Nos vemos na 

próxima edição.
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