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1.Dividir os 
participantes 

em seis 
subgrupos. 

Cada um ficará
responsável 

por uma parte 
do boneco:

cabeça, tronco, 
braços, mãos, 
pernas e pés
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Cada grupo desenhará uma parte do 
corpo e terá duas perguntas para 

responder. As respostas devem ser 
registradas nos cartazes juntamente 
com o desenho. Para que os grupos 
tenham uma visão geral da dinâmica, 

é importante que se leiam todas as 
perguntas antes de iniciar o trabalho. 
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FAMILIAR

FUNCIONAL

• a) Cabeça: Qual deve ser o olhar 

da Orientação Educacional em 

relação à Unidade de Ensino?



• b) Tronco: Qual 
deve ser o 
sentimento da 
O. E em relação 
aos educandos?
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c) Braços: O que o Orientador Educacional 

pode alcançar com sua ação? Com quem 

(pessoas, entidades etc.) pode-se andar de 

braços dados?
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• d) Mãos: Quais os compromissos que o 

Orientador pode firmar junto aos demais 

integrantes da equipe gestora com 

relação 

ao fracasso do aluno? Quais as 

ferramentas que o mesmo tem 

disponíveis na escola para entrar em 

ação?



• e) Pernas: Que caminhos o 
Orientador Educacional pode trilhar no 
contexto atual da Orientação 
Educacional? 



• f) Pés: Que ações o Orientador 
Educacional pode realizar 
envolvendo toda a gestão escolar no 
combate ao fracasso do aluno? Que 
resultado se deseja com estas 
ações?




