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A Pastoral Amigoniana de Ação de Social –PAAS- é uma Organização da 
sociedade civil de interesse público, conhecedora da realidade e dos fatores de risco e 
vulneração que se encontram as crianças e adolescentes de Brasília e Cidades 
Satélites, resultado obtido da experiência de trabalho na implementação e execução 
das medidas sócio-educativas com adolescentes em conflito com a lei e executora para 
o Brasil do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, difundido em 20 países do 
mundo desde 1889. 

 
Somos conhecedores da preocupação e o interesse do Ministério de Educação, 

Secretarias de Educação e das Instituições de Ensino em gerar mecanismos e 
estratégias de prevenção frente a quantidade de problemáticas que ocorrem nas 
escolas, como a violência (Bullying), o consumo de substâncias psicoativas, evasão 
escolar, a perda do sentido e orientação da vida, sentimento de incapacidade e falta de 
acompanhamento dos pais e professores para ouvir e entender as novas realidades 
que a adolescência e a juventude apresentam evitando assim conseqüências maiores. 

 
Queremos contribuir junto às instituições de ensino, para o melhoramento do 

acompanhamento junto aos estudantes, aprimorando ações e planos preventivos nas 
situações problemáticas encontradas, através de uma proposta pedagógica, 
contextualizada e inclusive terapêutica aportada pela P.A.A.S. para ajudar a minimizar 
os riscos na convivência dos estudantes, suas famílias e professores. Contribuir 
também, potencializando habilidades para vida a fim de que permitam a todo o sistema 
escolar adquirir ferramentas importantes não só para enfrentar a vida, mas também 
promover a liderança positiva. 

 
Estabelecemos como estratégia um processo de acompanhamento direto e 

presencial, consecução de metas por etapas que garantam o desenvolvimento e 
consecução dos resultados esperados no Projeto Escola, Convivência, Habilidades 
para a Vida, com uma metodologia de trabalho de convivências, oficinas formativas, 
palestras e mais atividades que combinem com os aspectos emocionais, cognitivos, 
criativos e relacionais.  

 
Esse conjunto de aspectos fazem parte do Programa Integral de Promoção 

Humana e seu Projeto Escola, Convivência e Habilidades para a Vida o qual tem como 
finalidade principal promover o desenvolvimento humano com base no resgate dos 
valores e na promoção da liderança positiva. 
 

 

 

Apresentação 
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CONVIVÊNCIA, HABILIDADES PARA A VIDA  
 

Convivência - Habilidades para a vida é um projeto destinado a provocar 
mudança nas disposições ou capacidades da pessoa, com caráter de relativa 
permanência. Essa mudança pode consistir em um aumento da capacidade de 
realizações ou ainda numa modificação de atitudes, interesses e valores. 

 
Com Habilidades para a Vida se pretende desenvolver nas crianças e adolescentes, 

capacidades, destrezas em resolução de conflitos, assertividade, tomada de decisões e 
provocação de uma mudança de comportamento mais adaptativo, positivo e propositivo 
que os possibilitem negociar eficazmente às demandas e desafios do cotidiano. As 
destrezas envolvem habilidades pessoais que fortalecerão as relações interpessoais 
para enfrentar múltiplas problemáticas com capacidade de decisão e de escolha 
assertiva às armadilhas que o mundo apresenta e encontrar caminhos para sair 
fortalecidos num rumo claro do que querem para seu projeto de vida.  

 

 Objetivo do Projeto 
 
 Combinar os aspectos emocionais, cognitivos, criativos, relacionais e 
transpessoais da aprendizagem de forma única para criar fatores de proteção na vida 
dos estudantes para que encontrem novo sentido e estilo de vida. 
 

 Metas do Projeto 
 

1. A partir desta iniciativa de convivência terapêutico-educativa a P.A.A.S. vem 
contribuir junto à instituição educativa para transformar nosso meio e juntos criar 
sinergias por um mundo melhor, minimizando riscos. Igualmente gerar uma onda 
de imitação nas demais equipes e centros educativos para continuar e avançar 
nessa perspectiva. 

 
2. Formar grupos de estudantes com uma visão positiva das problemáticas a terem 

que enfrentar, desmistificando e medindo riscos para gerar desta forma fatores 
de proteção. 

 
3. Oferecer ao sistema escolar estratégias e ferramentas de convivência e 

potencializar habilidades e destrezas para a construção de um projeto de vida 
das crianças e dos adolescentes dentro da sua rede social. 

 
4. Dar aos pais e professores ferramentas para a escuta, identificação, abordagem 

e compreensão das realidades que enfrentam os estudantes. 

Identificação do Projeto 
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5. Ser o espaço de escuta, motivação e estimulação para as crianças e 

adolescentes expressar com tranqüilidade, longe de preconceitos e mais voltado 
ao reconhecimento das suas capacidades e potencialidades. 

 
6. Buscar sempre a satisfação de nossos usuários, levando-se em consideração o 

diálogo aberto e franco que permita confrontar realidades e construir melhores 
propostas de vida. 

 

 
 

A proposta metodológica do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano está 
baseada fundamentalmente num processo de aprendizado, onde a criança, 
adolescente e jovem como indivíduo e pessoa é o gestor principal e protagonista de 
suas mudanças e transformações pessoais e de crescimento. Nossa proposta 
pedagógica desenvolve o projeto aplicando uma serie de técnicas e metodologias com 
um fundamento teórico, terapêutico, que vão permitir a eles situarem-se na sua 
realidade para assumir responsabilidades, como também, o aprofundamento na busca 
de alternativas para resolver as problemáticas familiares e individuais, visando a 
formação de um cidadão líder e responsável na sua comunidade. 

 
Modelo de Abordagem Terapêutico Educativo 
 
Os programas de Ensino de Habilidades para a Vida, propostos pela P.A.A.S. 

consistem em desenvolver capacidades emocionais, sociais e cognitivas que virão 
ajudar os adolescentes a lidar melhor com situações conflituosas do cotidiano. Esta 
proposta que apresentamos é um programa preventivo, educativo e terapêutico para 
ser implantado na sua instituição educativa, dirigida a adolescentes a partir dos 12  
anos de idade de ensino médio, como resposta ao crescente número de dificuldades 
na socialização, algumas próprias da adolescência. 
 
 Compreendendo a adolescência como um período do desenvolvimento humano 
em que se estabelecem, de forma mais definida, a identidade, os padrões de 
comportamento e estilo de vida, as dúvidas e questionamentos, necessidade de auto-
afirmação e de conhecer o novo, desejo de usufruir a liberdade dos adultos, o 
afastamento da família e o estreitamento dos laços com os pares (Fierro, 1995). 
 
 Para alcançar os objetivos propostos e/ou desenvolvimento das atividades 
pedagógico-terapêuticas de forma coerente e sistemática, se propõe três núcleos 
temáticos, cada um desenvolvido numa atividade de convivência especifica e processo 
de acompanhamento e seguimento segundo acordos e aquisições de nossos outros 
serviços, e uma opção de convivência de temática livre para atender as necessidades 
específicas da instituição educativa. 

Descrição da Proposta e Metodologia 
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TEMATICAS DAS CONVIVÊNCIAS 
 
CONVIVENCIA 1:  
Habilidades de fortalecimento do critério pessoal, reconhecimento e 
potencialização de capacidades e destrezas pessoais:  
 

Autoconhecimento “Quem sou eu?” 

 Auto-estima 

 Pensamento crítico, pensamento criativo 

 Resiliência 

 Princípios de autoridade 

 Tolerância na frustração 

 Empatia 

 Sentido de vida  
 
CONVIVENCIA 2:  
Habilidades de fortalecimento para o relacionamento interpessoal e sadia 
convivência: 

 
“Viver em harmonia” Bullying  

 Agressividade  

 Pressão de grupo 

 Resolução de conflitos e tomada de decisão 

 Dificuldade para expressar sentimentos e emoções 

 Relacionamento interpessoal 

 Tolerância 

 Respeito às diferenças - Gênero 

 Comunicação Assertiva 

 Acionar o contraditório como regra de vida. 

 Reformulação cognitiva. 
 
CONVIVENCIA 3:  
Habilidades de fortalecimento para o sentido da vida, projeção com visão de 
liderança:  
 

Projeto de vida “Meus sonhos, meu futuro” 

 Causas e efeitos dos problemas sociais 

 Responsabilidade 

 Drogas: Conseqüências 

 Prevenção: Fatores de risco e de proteção 

 Direitos e deveres 

 Qualificar competências 
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- Metodología: 

 

 A metodologia implementada para a execução do projeto é fundamentada na 
interação permanente dos adolescentes, a participação é ativa e construtivista, levando 
o jovem a refletir sobre a sua vida e a gerar estratégias para se fortalecer como 
pessoa, visando uma possível mudança de estilo de vida, melhorando a qualidade das 
relações interpessoais e aumentando sua competência pessoal e social. 

 
Na Intervenção Grupal os momentos são planejados, e possuem estrutura e 

tempo determinados; estes momentos são os pilares que fundamentam toda a 
intervenção na convivência, criando o ambiente terapêutico. Todos os momentos são 
executados numa ordem em que dê elementos para assimilação e discussão entre os 
participantes. 
  
 A metodologia é desenvolvida por meio de: método experiencial, dinâmicas, 
oficinas, leituras, musicas, teatro, atividades lúdicas. 
 
 O trabalho é dividido por momentos e temas em cada rota metodológica para 
garantir que cada participante tenha a oportunidade de assimilar a vivência. 
 
 - Recursos Humanos  
 

 Para o desenvolvimento das atividades a P.A.A.S. conta com uma equipe 
multidisciplinar com ampla experiência no trabalho de formação humana e está 
composta por: 
 

 Pedagogo Reeducador, Psicopedagogo com abordagem dinâmica, 
Psicólogo, Assistente social, Especialista em Dependências Químicas, 
Especialista em trabalho Multifamiliar, Gestor de RH, Educador Físico.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS OFERECIDOS. 
 

Com a execução do projeto se espera que o jovem possa refletir sobre sua vida, 
que identifique o que está certo e o que está errado, que tenha capacidade de tomar  
decisões corretas, que valorizem sua vida e a vida dos outros, que resgate e fortaleça 
seus valores, que seja um líder positivo e que melhore as relações interpessoais. 
 

Ao fim da atividade cada adolescente expressará, abertamente, o que deixa e o 
que está levando para sua vida. (Avaliação refletiva). 
 

À instituição educativa receberá o relatório com as memórias e ampliação das 
dinâmicas desenvolvidas na convivência que permitam posteriormente construir uma 
linha de intervenção as situações problemáticas encontradas. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

   

PORTIFOLIO DE SERVIÇOS DA PAAS 

 

PROPOSTA DE EXECUÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS OFERECIDOS NA 

CONVIVENCIA 

  

1- LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

2- MAPA LOCAL PARA CONVIVENCIAS 

 

3- OUTROS PROJETOS E SERVIÇOS DO PROGRAMA INTEGRAL DE 

PROMOÇÃO HUMANA 

 

4- FOTOS DIVERSAS ATIVIDADES DA PAAS 

 

5-  JORNADA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Para o espaço das convivências disponibilizamos a sede e o espaço físico do CENTRO 
DE ATENDIMENTO INTEGRAL AMIGONIANO que fica na Fazenda Asa Verde - 
Brazlandia favorecendo o contato com a natureza e com experiência em acolhimento a 
instituições educativas do DF, brindando assim um ambiente de segurança e 
tranquilidade. 
 
FAZENDA ASA VERDE – BRAZLANDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO 
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COMO CHEGAR 

 
Mapa de Localização  
CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AMIGONIANO – 
HOTEL FAZENDA ASA VERDE 

 

 

Endereço: 
Rodovia DF-415, Km 01 - Núcleo Rural Capão da Onça, Brazlândia/DF  

Fones:  
(61)3479-6725/4238 / 3391-7805 
(61)8148-0006 / 8183-1925 / 8184-4575 

 
 
 
 
 
 

2. LOCALIZAÇÃO - MAPA 
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Projetos 

 Escola Espaço de Paz.  

 Opção Talento e Promoção de Vida.  

 Projeto Escola, Convivência e Habilidades para a Vida 

 Projeto de Prevenção em Centros Educativos. 

 Capacitação Educadores. 

 Assessoramento e acompanhamamento a problemáticas identificadas 

 

 

Atividades  

 Convivências de crescimento humano, retiros, palestras motivacionais e 

orientadoras de projeto de vida.  

 Formação de líderes juvenis e promoção de talentos em todas as áreas.  

 Motivação, reforço e nivelação escolar.  

 Prevenção situações de risco tais como: consumo de entorpecentes, vinculação 

a gangues, criminalidade.  

 Promoção da ética, dos direitos humanos, da paz, da cidadania comprometidos 

com a ação social, desenvolvimento humano sustentável.  

 Promoção do esporte, lazer, recreação e cultura.  

 Promoção de Olimpíadas de conhecimento, ciência, tecnologia, cultura e 

esporte.  

  

4- Outros Projetos e Serviços do 3o Programa Integral 
de Promoção Humana 
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5- FOTOS DE CONVIVÊNCIAS E CAPACITAÇÕES 
 



 

 

 

HORÁRIO ATIVIDADE 
TÉCNICA 

UTILIZADA 

VALORES/CPTºs 

TRABALHADOS 

MATERIAL 

UTILIZADO 
LOCAL RESPONSÁVEL 

8:30 às 8:45 
Acolhimento e motivação 

 

Acolhimento e adequação ao 

espaço; entrega de crachás; 

divisão de grupos. 

União 

Trabalho em equipe 

Preservação do meio ambiente 

Responsabilidade 

Crachás 

Jornada 
Pátio  

8:45 às 9:45 
Integração grupal 

Dinâmicas de grupo 

1. “Quebra gelo: 
caminhada sonora” 

2. Hipismo 

Empatia, liderança, interação e relacionamento 
interpessoal 

- Áreas verdes   

9:45 às 10 Lanche - Respeito ao meio ambiente - Área de refeições - 

10 às 11:15 

Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II 

 

Grupo 

Terapêutico 

 

Grupo 

Terapêutico 

“Adolescente 
e seu 

potencial 

criativo” 

“Resiliência 

nos desafios 
da existência 

humana – 

labirinto das 

sensações” 

Comunicação 
Sentimentos 

Tomada de decisão 

Responsabilidade 

Projeto de vida 

Perseverança 

Tolerância à frustração 

Auto-controle 
Sensibilidade 

emocional 

Prevenção a ctpºs de 

risco: drogas e 

violência 

 

Tintas 

Pincéis 
Papel pardo 

Pincel atômico 

Som  

CD  

Texto base 

Cordas 

Piquetes 

Areia 
Pedras 

Folhas secas 

Espuma 

Vendas 

 

Salão multiuso Campo gramado   

11:20 às 12:30 

 

Grupo 

Terapêutico 

 

Grupo 

Terapêutico 

“Resiliência 

nos desafios 

da existência 

humana – 

labirinto das 

sensações” 

“Adolescente 

e seu 

potencial 

criativo” 

Perseverança 

Tolerância à 

frustração 

Auto-controle 

Sensibilidade 

emocional 

Prevenção a ctpºs de 

risco: drogas e 
violência 

 

Comunicação 

Sentimentos 

Tomada de decisão 

Responsabilidade 

Projeto de vida 

Cordas 

Piquetes 

Areia 

Pedras 

Folhas secas 

Espuma 
Vendas 

Tintas 

Pincéis 

Papel pardo 

Pincel atômico 

Som  

CD  
Texto base 

Campo gramado Salão multiuso   

12:30  às 14 Almoço “Um momento no deserto” Introspecção, concentração, silêncio Texto base Área de refeições - 

14 às 15 Grupo Terapêutico “Meu interior” 

Projeto de vida, Família, Educação, Sociedade. 

Eixos de formação pessoal e social 

 

 

Tintas, pincéis, fotografias, som, CD, 

Papel, frascos, PC e utensílios 

diversos. 

 

Salão multiuso  

15  às 15:15 Lanche -  - Área de refeições - 

15:15 às 16:30 Atividade lúdica dirigida - 

Preservação meio ambiente 
Liderança 

Autoestima 

 

 

Bolas 

Coletes 

Rede e demais materiais esportivos 

Campo 
Quadra 

Piscina 

Área verde 

Salão de jogos 

 

16:30 às 17 Avaliação final Registro por escrito de avaliação - Questionário de avaliação Salão multiuso  

6- JORNADA PSICOPEDAGÓGICA GERAL 
 


