CARTA ABERTA DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS
Compromisso para Portugal a Cuidar da Casa Comum
ASSEMBLEIA NACIONAL DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS

Sugestão para dinamização de uma Assembleia Local
Não existe nenhuma metodologia comum. O que se apresenta de seguida, deve ser entendido
apenas como uma sugestão de plano de sessão (matriz comum) que poderá servir de base ao
desenvolvimento das Assembleias.
Na coluna Metodologia, estão exemplos, em discurso direto, que os dinamizadores poderão
aproveitar. Reiteramos que a forma como cada grupo é dinamizado, depende do marco
pessoal do/s seu/s dinamizadores e as assembleias valorizam essa diversidade.
As várias sugestões têm referências de duração para 20 participantes, apenas para dar uma
estimativa. Contudo, as mesmas podem ser realizadas com qualquer número de participantes.
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Sugestão 1:
Duração
Dinâmica/objetivos

Metodologia

Recursos
(minutos)

Enquadramento da sessão.
Dinamizador: Hoje vamos falar sobre
como cuidar da Nossa Casa, a Casa
Comum!
Introdução:
introduzir a
temática ao
grupo/turma

Qual é a Nossa Casa, a Casa Comum?
[os jovens vão respondendo, durante
1 minuto]

5m

Computador portátil, colunas,
projetor, sala e ficha de resultados

Dinamizador: A Casa Comum, é o
planeta
Terra,
onde
todos
habitamos! É dentro de cada um de
nós e é a nossa relação com as outras
pessoas e tudo o que nos rodeia.
Dinamizador:
E se pudéssemos apresentar o que
escrevemos a alguém que nos
ajudasse a mudar as coisas, por
exemplo, à escala de Portugal?

Convite à
elaboração da Carta
Aberta dos Jovens
para Portugal a
Cuidar da Casa
Comum

Tenho um convite para vos fazer: e
se participássemos na elaboração da
Carta Aberta dos Jovens para
Portugal a Cuidar da Casa Comum (e
explica o que é a Carta Aberta dos
Jovens para Portugal a Cuidar da
Casa Comum)?

5m

Quadro, marcadores/giz (para ir
agrupando as principais ideias, ou
reescrevendo um conjunto de
ideias)

E se os vossos contributos nesta
sessão forem considerados na
elaboração dessa Carta Aberta?
Parece-vos interessante?
Antes de pensarmos como podemos
cuidar da Casa Comum, vamos ver já
o filme “A Hora do Planeta”.
Visionamento do filme “A Hora do Planeta”: criar o
sentimento de disponibilidade para participar ativamente

1m 30

Se tiver acesso à internet, pode
aceder diretamente em
http://www.terra.org.pt/fazer-

assembleia.html
Caso não tenha, terá de o
descarregar, a partir do link
referido em cima,
1.

2.

3.

4.
Assembleia de
Crianças e jovens e
resumo dos
resultados




5.

6.

Antes de iniciar a sessão, o
dinamizador faz o upload da
Ficha de Identificação e
Registo dos Resultados
Prepara a sala e grupos de
cadeiras (4-5 jovens) e
define um espaço na sala
para a colocação dos postits (categorias: i) cuidar de
mim, ii) cuidar das pessoas
que me rodeiam e do meu
bairro, iii) cuidar da
natureza dos outros seres
vivos e do planeta)
Solicitar que os jovens se
sentem no lugar que
quiserem
Perguntas lançadas pelo
dinamizador:
Questão 1: Como queremos
que seja o nosso planeta no
futuro?
Questão 2: O que temos de
fazer AGORA para lá chegar?
Quando todos os
participantes estiverem
sentados, pede um
voluntário para cada grupo,
que terá a função de
recolher as respostas
escritas nos post-its no seu
grupo para cada pregunta e
coloca-los nas respetivas
categorias. Cada jovem faz
uma breve partilha do
conteúdo produzido pelo
seu grupo
Após a visualização de todas
as respostas, os jovens, com
uma caneta, pintam uma
bola para escolherem as 3

Post its ou, na falta deles, dividir
1/2 folha em 3 pedaços (neste
caso, convém ter cortado vários
pedaços de fita cola, a fim de
expor as folhas de papel)
50m

Canetas, de preferência grossas
Ficha de Identificação e Registo
dos Resultados, disponível em
http://www.terra.org.pt/fazerassembleia.html

7.

8.

medidas mais significativas
(prioritárias) por categoria.
Será útil tirar uma fotografia
a cada categoria com os
seus post-its
Ler em voz alta (pedir a 3
jovens para ler os resultados
de cada tema) os resultados
ao grupo

Dinamizador
seguinte:

explica

o

passo

Agora, os vossos contributos vão ser
enviados para o Fórum Terra, e
juntamente com os contributos de
outros jovens, será elaborada a Carta
Aberta dos Jovens para Portugal a
Cuidar da Casa Comum, e no dia 10
de Maio.

Identificação dos
próximos passos

Para participar na Assembleia da
República, cada grupo pode fazer a
sua inscrição, enviando um email
para forumterra17@gmail.com. É
importante referir se pretende
apresentar um discurso (de 3 a 5
minutos) onde se apresenta o
contributo do grupo para Cuidar da
Casa Comum (sujeito a confirmação,
por forma a garantir o seu
enquadramento no Programa). A
versão final da Carta será entregue
aos
grupos
parlamentares
e
Presidente da Assembleia da
República.

5m

As inscrições são realizadas até dia
31 de abril.
Dinamizador:
Queres ser um
Embaixador terra?

Tenho ainda outra proposta: que
sejam os Embaixadores Terra. O que
precisas de fazer:
i.
associa-te
Terra, partilhando

ao
Fórum
connosco uma

10m

Inscrições para Assembleia
Nacional das Crianças e Jovens Compromisso para Portugal Cuidar
da Casa Comum:
forumterra17@gmail.com

mensagem de esperança que:
a) seja inspiradora para
Portugal
e
para
os
portugueses;
b) motive as pessoas a
Cuidar - de si, na sua
relação com os outros e com
a comunidade em que se
integram; na sua relação
com
a
natureza-paísplaneta;
c) traduza a sua ideia ou o
seu testemunho do que está
a fazer ou pode ser feito
para Cuidar da Casa Comum.
Partilhar como?
1. Gravando um pequeno
vídeo, de forma simples e
espontânea que pode ser
mesmo feito, com o recurso
ao telemóvel.
2. Enviando o vídeo até
dia 5 de maio 2017 para o
email:
forumterra17@gmail.com
para
depois
disponibilizarmos na página
do facebook do TERRA,
aquando o lançamento
público da iniciativa.
Dinamizador:
Convite à
participação on line,
até dia 10 de maio

Registo de
resultados

E ainda… mobilizado outros jovens,
para contribuir on-line para a Carta
Aberta para Portugal a Cuidar da
Casa Comum, através do link
http://www.terra.org.pt/cartaaberta.html
No final da Assembleia de Crianças e
jovens, garantir que ficou tudo
registado na Ficha de Identificação e
Registo dos Resultados

5m

Subscrição da Carta Aberta para
Portugal a Cuidar da Casa Comum,
disponível no link
http://www.terra.org.pt/cartaaberta.html

Ficha de Identificação e Registo
dos Resultados, disponível em
http://www.terra.org.pt/fazerassembleia.html.

Sugestão 2 e 3 (mais orientada para crianças mais pequenas):
Duração
Dinâmica/objetivos

Metodologia

Recursos
(minutos)

Enquadramento da sessão.
Dinamizador: Hoje vamos falar sobre como cuidar
da Nossa Casa, a Casa Comum!
Introdução:
introduzir a
temática ao
grupo/turma

Qual é a Nossa Casa, a Casa Comum? [as crianças
vão respondendo, durante 1 minuto]

5m

Dinamizador: A Casa Comum somos todos nós. A
Casa Comum é o planeta Terra, onde todos
habitamos

Computador portátil,
colunas, projetor,
sala e ficha de
resultados

Antes de pensarmos como podemos cuidar dele,
vamos ver já o filme “A Hora do Planeta”.

Visionamento do filme “A Hora do Planeta”: criar o sentimento de
disponibilidade para participar ativamente

1m 30

Se tiver acesso à
internet, pode
aceder diretamente
em
http://www.terra.org
.pt/fazerassembleia.html
Caso não tenha, terá
de o descarregar, a
partir do link em
cima

1. Dinamizador pergunta:

Assembleia Crianças
e Jovens


Questão 1: Como queremos que seja o
nosso planeta no futuro?

Questão 2: O que temos de fazer AGORA
para lá chegar?

+ Resultados +

2. O dinamizador resume os principais resultados

Próximos passos

3.Para concluir a sessão, o dinamizador preenche a
ficha com este conteúdo e faz upload do ficheiro
no site.
Ou

60m

Post its ou, na falta
deles, dividir 1/2
folha em 3 pedaços
(neste caso, convém
ter cortado vários
pedaços de fita cola,
a fim de expor as
folhas de papel)
Ficha de Identificação
e Registo dos
Resultados,
disponível em
http://www.terra.org

.pt/fazerassembleia.html

Desenhos, colagens e outros trabalhos
Envio dos trabalhos para:
porumaescoladiferente@gmail.com.

Ou

Para concluir a sessão, o dinamizador preenche a
ficha com este conteúdo e faz upload do ficheiro
no site.

Folhas de papel,
jornais revistas,
canetas e lápis de
cor, cola, e quaisquer
materiais que
permitam às crianças
expressar o “cuidar”
Ficha de Identificação
e Registo dos
Resultados,
disponível em
http://www.terra.org
.pt/fazerassembleia.html

Convite à
participação
Assembleia da
República

Para participar na Assembleia da República, cada
grupo pode fazer a sua inscrição, enviando um
email
para
forumterra17@gmail.com.
É
importante referir se pretende apresentar um
discurso (de 3 a 5 minutos) onde se apresenta o
contributo do grupo para Cuidar da Casa Comum
(sujeito a confirmação, por forma a garantir o seu
enquadramento no Programa). A versão final da
Carta será entregue aos grupos parlamentares e
Presidente da Assembleia da República.
As inscrições são realizadas até dia 31 de abril.

5m

Inscrições para
Assembleia Nacional
das Crianças e Jovens
- Compromisso para
Portugal Cuidar da
Casa Comum:
forumterra17@gmail
.com

