
A Importância do Trabalho 
com as Escolas: Ensinando a 

Atitude Adotiva 



Inspirado em projeto homônimo do GEAD - Recife 

Teve início no PAN em 2016 

3 Escolas + 1 instituição religiosa (até 2017) 

De onde viemos? 



Porque o Atitude Adotiva? 









tolerância 

respeito à 

história do outro 

empatia 

solidariedade 

amizade inclusão 

Qual o nosso objetivo? 



São necessários 
NOVOS RUMOS e 

ritmos para 
construir uma 

compreensão mais 
ABRANGENTE do 

conceito de 
adoção 

Qual o nosso foco de ação? 



A adoção como atitude 



A atitude adotiva 

amorosidade 

respeito às 

singularidades 

do outro 

empatia 

sinergia 

compreensão 

acolhimento 



O que oferecemos? 

Projeto 
Atitude 
Adotiva 

Sensibilização 
de Pais e 

Equipe Escolar 

Workshops de 
Formação 

Continuada  

Ideias e 
Modelos de 
Atividades e 

Procedimentos 
Didáticos 

Sugestões   de 
Músicas, Livros 

e Filmes 

Sugestão de 
Projetos 

Selo Atitude 
Adotiva 



Sensibilização de Pais 



Sensibilização de Equipe 



8 Workshops de Formação 

MARÇO 
Apresentação 

Atitude Adotiva 

ABRIL           
Adoção 

MAIO          
Novas 

Configurações 
Familiares 

JUNHO 
Dificuldades e 
Transtornos de 
Aprendizagem 

AGOSTO 
Bullying 

SETEMBRO 
Síndrome da 

Alienação Parental 

OUTUBRO 
Abandono Afetivo: 
Desconectar para 

Conectar 

NOVEMBRO 
ECA e Rede de 

Proteção na 
Infância 



Metodologia 

CICLO DA 
CRENÇA 

CRENÇA 

POTENCIAL 

AÇÃO 

RESULTADO 

https://www.linkedin.com/pulse/201407160
54004-107465519-the-law-of-belief  
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Metodologia 



Ideias de Atividades 



Procedimentos Didáticos 



Sugestão de Filmes/Livros 



Sugestão de Projetos 



Selo Atitude Adotiva 



Culminância do Projeto 



Divulgação das Ações 



Divulgação das Ações 



Equipe de Voluntários 

Diretoria do 
DEC 

Voluntários Voluntários Voluntários 

Coordenadoria 
de Formação e 
Documentação 



Qual o Perfil dos Voluntários? 



Qual o Perfil dos Voluntários? 

 Graduação em Pedagogia, Psicologia, Licenciaturas; ou Ensino médio completo, 

para serviços de apoio sob orientação da equipe;  

 Disposição para integrar-se a grupos e trabalhar em equipe; 

 Organização, responsabilidade, e comprometimento com a causa/projeto;  

 Habilidade para ouvir e envolver o outro; 

 Capacidade para perceber as necessidades do contexto social; 

 Capacidade para gerar mudanças e para motivar tais mudanças; 

 Capacidade para coordenar grupos e ser um facilitador da tarefa grupal; 

 Capacidade de facilitar os vínculos com outras instituições educativas. 

 Capacidade para refletir acerca de sua prática e avaliar as tarefas e ações; 

 Habilidade na negociação e resolução de conflitos; 



Planejamento das Ações 



O quê esperamos? 

  Alunos de diversas configurações familiares não estarão tão 

expostos a preconceitos ou discriminações. 

 

   Alunos adotivos perceberão sua valorização e terão minimizadas 

suas dificuldades para enfrentarem suas histórias de vida. 

 

  Alunos aprenderão conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, na perspectiva de formar cidadãos conscientes de sua 

responsabilidade socioambiental. 

 

  Gestores, equipe técnica e professores re-significarão seus 

conceitos, redimensionando as suas atitudes.  



Obrigado! 

https://goo.gl/l7ur2P  
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