
Campanha de solidariedade curso 2020/21. Reiniciando para transformar

PEQUENAS AÇÕES QUE 
REINICIAM GRANDES mudanças
Idades: de 2 a 12 anos (adaptar de acordo 
com a idade).

Objetivo: Desafiar aos alunos a realizarem 
pequenas ações de solidariedade, para que 
todos juntos possam reiniciar grandes mu-
danças.

Desenvolvimento:
1- A personagem Jiwa aparece com um no-

velo para falar aos alunos sobre a cam-
panha de solidariedade “Reiniciar para 
transformar” e apresenta a seguinte ati-
vidade como proposta.

2- Será usado como “fio condutor” um no-
velo por turma. 

3- Todos os dias da semana ou uma vez por 
semana (dependendo da conveniência 
do facilitador), um desafio de solidarie-
dade será proposto a 5 alunos e logo, 
será entregue o novelo. A pessoa que re-
ceber o novelo em suas mãos deverá se 
comprometer de realizar uma ação de 
solidariedade (seja ela grande ou peque-
na), no mesmo dia ou durante toda a se-
mana, na escola, em casa ou onde quiser. 
Os alunos podem ser ajudados, em sala 
de aula, com ideias.

4- Na próxima sessão do desafio do novelo, 
os 5 que haviam sido desafiados, relata-
rão brevemente como foi sua experiência 
e anotarão sua ação em um post-it. 

5- O post-it será colado em um pedaço do 
fio do novelo (para que os papéis não se-
jam danificados, é preferível cortar o fio e 
depois amarrá-lo ao novo fio), que será 
pendurado na sala de aula.

6- Os cinco estudantes, que foram desafia-
dos, escolherão aos próximos cinco, que 
também serão desafiados a realizar um 
nova ação solidária. A ação que lhes 
brote. 

7- O mesmo processo será repetido até que 
toda a turma tenha realizado uma pe-
quena ação. Cada ação será pendurada 
pela sala de aula.

8- Pode-se propor unir os fios com os de ou-
tras turmas, caso a outra sala seja próxi-
ma. O objetivo é que fique claro que um 
conjunto de pequenas ações pode reini-
ciar grandes mudanças na vida de cada 
um.
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Material 
Novelo. Post-it. Cola, fita 
adesiva e grampeador.


