AMBIÊNCIAS CRIATIVAS
O QUE SÃO ?
As Ambiências Criativas são uma metodologia para levantar percepções, saberes e desejos juvenis,
colocá-los em diálogo com os desejos dos profissionais das escolas, contribuindo para que os jovens
sejam sujeitos de sua aprendizagem. Essa metodologia é disponibilizada para algumas escolas que
participam do Programa de Educação Integral e Integrada da Secretaria de Educação de Minas
Gerais. Salientamos que a atividade foi desenvolvida no âmbito do Programa de Educação Integral e
Integrada da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, mas pode ser realizada em muitos
outros contextos

QUEM PARTICIPA?
Alunos do Ensino Médio e seus professores.

QUEM ORGANIZA?
A equipe é formada por 4 mediadores.

PAUTA

COMEÇANDO

“QUE MUNDO É ESSE”?

PLENÁRIA

abertura e aquecimento

20 min

passeando pelos cantos do mundo

20 min

investigando as problemáticas

60 min

sintetizando

20 min

o desejo dos professores na cena

20 min

o desejo dos jovens na cena

20 min

próximos passos

20 min

PREPARAÇÃO...
1. Apresentar-se para a equipe escolar e explicar o que irá acontecer. Pedir ao diretor (ou

coordenador do Programa Escola Integral e Integrada) para fazer a “Abertura”. Combinar com o
coordenador para que ele assuma a mediação em um subgrupo.

2. Preparar a sala:
a. Montar uma exposição com os materiais nos quatro cantos da sala;
b. Dispor as cadeiras em círculo nos cantos (10 cadeiras);

c. Colar no chão as grandes tarjetas bem distantes uma das outras: “muito”, “pouco” e “nada”;

COMEÇANDO...(5 MINUTOS)
1. O diretor da escola ou outro membro da equipe escolar faz a abertura e apresenta a equipe da Ambiência;
2. Explicar o objetivo da atividade e seu sentido para a Escola de Educação Integral e Integrada;
3. Convidar a tod@s para um aquecimento!

AQUECIMENTO...(15 MINUTOS)
1. Mostrar aos participantes as tarjetas “muito”, “pouco” e “nada”. Explicar-lhes que você colocará perguntas que eles
responderão silenciosamente se posicionando na região da tarjeta.

2. Perguntas:

Você gosta de esportes? Você gosta de música? De ler? De viajar? A escola é um bom lugar para fazer amigos?
Você gosta de ciências? Os conhecimentos da ciência são importante na sua vida? Você gosta de matemática? Os
conhecimentos da matemática são importante na sua vida? Você gosta de ciências humanas? Os conhecimentos das
humanas são importante na sua vida?

“QUE MUNDO É ESSE?”:
PASSEANDO PELOS CANTOS (20 MINUTOS)
1. Distribuir o Instrumental 1* e convidar os jovens a circular pelo espaço, investigando os 4 cantos. Informar
aos jovens que eles deverão eleger um canto que eles tenham maior interesse, sentar-se por ali e preencher o
instrumental. O número de jovens por subgrupo depende das afinidades dos jovens em relação à temática.

2. Os professores presentes são convidados a observar os jovens e a preencher o instrumental 2*.
3. Essa primeira distribuição forma os subgrupos. Cada grupo tem o mediadoro. Oo mediador deve facilitar a
conversa entre os jovens, distribuindo a palavra, mediando conflitos e gerindo o tempo.

“QUE MUNDO É ESSE?”:
INVESTIGANDO ALGUMAS PROBLEMÁTICAS COM OS JOVENS (1 HORA)
1. O mediador dá boas vindas ao grupo e recolhe o instrumental 1. Depois expõe as problemáticas* (tarjetas grandes) e

os jovens elegem (por votação simples) uma para começar a conversa. Então o mediador conduz rodadas em que todos os
jovens podem falar (se um jovem não quiser, ele pode pedir para pular a sua vez). O mediador pede ajuda para um/a jovem
fazer a síntese de cada rodada no Instrumental 3*
a. O que cada um observa sobre a pergunta? Quais são os fatos? (Oriente os jovens para que eles não deem ainda opiniões)
b. O que entusiasma ou inquieta/preocupa em relação à pergunta?
c. O que cada um afirmaria sobre a pergunta? O que cada um sabe ou pensa?
d. O que é possível perguntar sobre o problema colocado? O que seria necessário pesquisar ainda mais ou aprofundar?

2. Repita a estratégia com outra problemática até o tempo esgotar.

“QUE MUNDO É ESSE?”:
SINTETIZANDO (20 MIN)
1. O mediador retoma as problemáticas analisadas pelo grupo e pergunta:
a. Como vocês acham que o assunto poderia ser trabalhado na escola? Que disciplinas/matérias ajudam a
compreender melhor o assunto?

2. Não se esqueça de deixar tudo bem documentado no Instrumental 3!

PLENÁRIA:
DESEJO DOS PROFESSORES(20 MINUTOS)
1. O mediador convida a todos para formar a roda com as cadeiras;
2. Os professores são convidados a falar um pouco de cada uma das temáticas e como elas podem se relacionar ao
trabalho na escola;

3. As/os estudantes podem fazer perguntas e comentários para os professores.

PLENÁRIA:
DESEJO DOS JOVENS(20 MINUTOS)
1. Os mediadores do trabalho em subgrupos têm até 5 minutos para apresentar a síntese das conversas;
2. Professores e estudantes podem fazer perguntas.

PLENÁRIA:
ENCERRAMENTO(20 MINUTOS)
1. Explicar que a produção do grupo (registrada nos instrumentais) será organizada e considerada para o

planejamento das atividades;
(Recomenda-se que a equipe docente se reúna para a análise desta produção e, juntos, pensem em desdobramentos para
o trabalho com as turmas.)

2. Perguntar se o trabalho foi interessante e se as/os participantes gostaram de trabalhar assim;
3. Agradecer a todos pela presença e dedicação!

Iniciativa

Coordenação Técnica

