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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 50
Tempo estimado: 1h30

2

MATERIAIS
- Fitas para divisão dos grupos das crianças, bambolê e qualquer
outro material dependendo da brincadeira que escolherem.
- Foram impressos panﬂetos para divulgar a atividade nas visitas.

3

OBJETIVO
Realizar atividades nas crianças para estimular coordenação motora,
trabalho em equipe e atenção

4

DESCRIÇÃO
Dividir as crianças em grupos. Cada
um passa pelas estações, nas quais
são feitas as diferentes atividades,
como corrida de túnel, bambolê,
nó-humano, morto-vivo.

5

SUGESTÕES
Seria bom ter mais brincadeiras “na
manga” porque as crianças têm
muita energia e podem querer
fazer mais atividades.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 30-40
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Fitinhas coloridas para identiﬁcação das equipes.
- Corda de pular e Checkpoints.
- Material para boliche (PET, bola)
- Prêmio para os vencedores e brindes para os demais.

3

OBJETIVO
Instigar o pensamento das crianças em relação às suas posturas perante seus
familiares. Promover uma reﬂexão acerca de assuntos que parecem ser banais na vida
cotidiana. Reforçar a ideia da família e o valor dela para as crianças..

4

DESCRIÇÃO
1) Inicia-se com um mini teatro expondo 4 situações-problemas cotidianas nas famílias.
2) Divisão em das crianças em 4 grupos.
3) A brincadeira inicia no estilo caça-cobra: cada Checkpoint terá uma brincadeira.
4) Para as crianças obterem novas pistas, terão que passar pelas brincadeiras e
responder uma pergunta relacionada ao teatro.
5) A equipe vencedora ganhará um prêmio principal e as demais crianças, um brinde.

5

SUGESTÕES
Avaliar melhor a idade máxima a ser considerada "criança". Tinham crianças mais
velhas entrando no período "pré adolescentes" que achavam as atividades muito
"bobas".
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 30-40
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Material para o tabuleiro (cartolina, tintas, lápis, pinos).
- Prêmio para os vencedores e brindes para as demais crianças

3

OBJETIVO
Promover a educação voltada ao meio ambiente.

4

DESCRIÇÃO
1) No mesmo estilo do jogo Imagem e Ação, as crianças serão divididas em grupos e
poderão apenas realizar mímica para representar a situação apresentada.
2) Cada carta contém uma situação a ser encenada (escovar os dentes, tomar banho,
lavar as mãos).
3) Após acertarem a mímica, andarão uma casa no tabuleiro e terão direito a um bônus.
O bônus será dado para a equipe caso respondam corretamente uma
pergunta-problema relacionada à situação encenada. Por exemplo, no caso “escovar os
dentes”, pode ser a seguinte questão: “Pode escovar os dentes com a torneira aberta?”.
4) A equipe que chegar ao ﬁnal do tabuleiro vencerá e terá direito a um prêmio principal
e as demais crianças, um brinde.

5

SUGESTÕES
Avaliar melhor a idade máxima a ser considerada "criança". Tinham crianças mais velhas
entrando no fase da "pré adolescência" que achavam as atividades muito "bobas".
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 40
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Garrafas PET com as tampas.
- Barbantes, cola-quente e rolos de papel higiênico.

3

OBJETIVO
Ensinar as crianças a importância de jogar o lixo corretamente no seu devido lugar.
Mostrar importância da reciclagem e reutilização do lixo.

4

DESCRIÇÃO
Foi realizado um teatro retratando o porquê se deve jogar cada lixo na lixeira correto,
bem como a importância de reciclar. Em seguida, foi perguntado para as crianças qual a
lixeira certa de jogar cada tipo de lixo (vidro, plástico, metal, papel) para que fosse
interativo. No ﬁnal, foi dito que uma das atitudes que se pode fazer com matérias
recicláveis é reutilizá-los, fazendo brinquedos, por exemplo. Daí, foi realizada uma oﬁcina
de brinquedos recicláveis, quando dividiu-se 4 estações, cada uma para fazer um
brinquedo diferente (binóculos, bolsinha, carrinho e bilboquê).

5

SUGESTÕES
Ensinar os Jornadeiros que ajudarão na atividade, além dos integrantes do grupo de
atividade, quais brinquedos serão feitos e como confeccioná-los para que várias pessoas
possam ajudar as crianças. Assim, eles poderão também auxiliar as crianças durante a
oﬁcina.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 90
Tempo estimado: 1h30

2

MATERIAIS
- Bexigas, bolinhas de ping pong e colheres descartáveis;
- Caixas de papelão preenchidas com jornal picado;
- Garrafas PET para jogo de boliche e uma bola.
- Papéis com as perguntas impressas.

3

OBJETIVO
Ensinar as crianças a importância da higiene e do trabalho em equipe, na qual as
crianças precisavam se unir para terminar as brincadeiras.

4

DESCRIÇÃO
Fazer uma gincana com 6 estações diferentes, de forma que, ao ﬁnalizar cada atividade,
a equipe tivesse que responder perguntas sobre higiene e educação para passar para a
próxima etapa. As brincadeiras realizadas foram: corrida estourando a bexiga, corrida
com ovo na colher, procurar objetos em piscina com jornal picado, telefone sem ﬁo,
dinâmica “O gato e o rato” (ou do relógio) e boliche.

5

SUGESTÕES
A atividade funcionou muito bem com a divisão das crianças em grupos menores, pois
ﬁca mais fácil de controlá-las. Uma sugestão é dividir as crianças em grupos com idades
semelhantes, para que seja mais fácil que todas brinquem.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Materiais recicláveis arrecadados por doações dos jornadeiros
(garrafas PET, rolos de papel higiênico)
- Jornal, cola quente, barbante, palito de churrasco
- Durex colorido e outros adornos para os brinquedos

3

OBJETIVO
Mostrar a importância da reciclagem através da
confecção de brinquedos, estimulando a criatividade.

4

DESCRIÇÃO
Iniciou-se a atividade com uma introdução sobre a importância da reciclagem. Em
seguida, dividiram-se as estações para cada brinquedo. As crianças puderam escolher
os brinquedos de suas preferência. Cada membro do grupo das crianças estava em uma
estação para ensinar as crianças, bem como alguns Jornadeiros que estavam de suporte
na atividade. Utilizou-se garrafas PET para fazer foguete, bolsa e bilboquê. Para fazer
carrinhos, usou-se rolo de papel higiênico e tampinhas de garrafas PET. Como havia
muito material, foi possível fazer mais de um brinquedo por criança.

5

SUGESTÕES
Auxílio de mais Jornadeiros, além dos integrantes do grupo das crianças, é importante.
Preparar-se para fazer uma boa decoração, com diferentes materiais e em maior
quantidade. Antes de começar a brincadeira, enquanto chegam as crianças, fazer
brincadeiras de entretenimento (de preferência, que os Jornadeiros façam isso e não as
pessoas do grupo, que estarão organizando a atividade).

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
Materiais de papelaria para fazer as brincadeiras
Peças do quebra cabeça impresso
Caixa de som para tocar música
Balas e espumas em forma de bichinhos como lembrancinha

3

OBJETIVO
Ensinar as crianças a ideia de cooperatividade, ou seja, de
que precisamos sempre aprender a trabalhar em grupo.

4

DESCRIÇÃO
A gincana tinha sete estações de brincadeiras, sendo que, em todas, era impossível
que uma criança resolvesse a atividade sozinha, precisando sempre de seu grupo
para ﬁnalizá-la. As crianças foram divididas em sete grupos e todos os grupos
passaram por todas as estações, não havendo ganhadores ou perdedores. Depois de
resolverem a atividade, cada grupo ganhava uma peça de quebra cabeça. Ao ﬁnal,
cada grupo montou seu quebra-cabeça, que por sua vez, era uma imagem
relacionada ao tema cooperatividade (um mundo feito de muitas mãos). Vale ressaltar
que, caso a criança desrespeitasse o “amiguinho” de qualquer forma, o grupo todo
seria punido perdendo a peça do quebra cabeça da estação correspondente. Ao ﬁnal
da gincana, todos ganharam lembrancinha (saquinho de bala mais espuminha).

5

SUGESTÕES
Ajuda de mais Jornadeiros. Testar as brincadeiras antes para ver se o tempo de
fazê-las está semelhante entre elas.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h00

2

MATERIAIS
Materiais de papelaria para fazer as brincadeiras
Caixa de som para tocar música

3

OBJETIVO
Mostrar para as crianças como é importante ter sonhos e que
precisamos dar o nosso melhor para alcançá-lo, mas a ajuda dos
amigos é fundamental nesse processo.

4

DESCRIÇÃO
Foi feito um circuito com 6 etapas:
1) “Chão é lava”: haviam quadrados de papel e eles precisavam se dividir para irem
passando de papel em papel para chegarem até o ﬁnal da corrida. Vídeo referência:
(https://www.youtube.com/watch?v=YN4SzcUSaog&list=PLvoXAnkyZKBB7Sblc8Mx19bij
6sqYNlXx&index=4). A ideia era a cooperatividade e que, se eles se ajudassem, seria
mais fácil.
2) “Amigo do lado”: brincadeira de todos darem a mão em círculos, decorar quem são
as pessoas dos seus lados, Em seguida, desfaz-se o círculo, as pessoas se espalham e
precisa voltar ao círculo original dando a mão a quem estava do seu lado no início.
3) Criar uma historinha com as crianças usando como tema “Sonhos”.
4) Mímica com proﬁssões: era oferecido um cartão com a foto de uma proﬁssão e a
criança fazia a mímica para os colegas. Foi uma atividade um pouco difícil e precisou
da ajuda de Jornadeiros.
5) “Mini Circuito”: circuito para liberar a energia das crianças que precisavam correr.
6) “Complete o desenho”: foi feito um TNT grande com áreas designadas para que as
crianças encaixem uma imagem. A criança pegava uma imagem, era vendada e os
amigos tinham que direcioná-la para que ela colocasse no local correto.
No ﬁnal, uma árvore feita artesanalmente foi apresentada para que as crianças
pudessem colar o sonho delas.

5

SUGESTÕES
Precisa sempre de Jornadeiros para auxiliarem na organização e para conter as
crianças. Foi bem positivo ter uma atividade que pudesse gastar a energia das
crianças.
Foi bem legal a ideia da “árvore dos sonhos” pois tinham vários que se repetiam e elas
puderam ver o sonho delas de uma forma mais “concreta”.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h00

2

MATERIAIS
Materiais de papelaria para fazer as brincadeiras

3

OBJETIVO
A ideia era mostrar que todos têm diferenças e que isso nos faz único.
O respeito é fundamental.

4

DESCRIÇÃO
A gincana foi intercalada entre um teatrinho e uma atividade.
Teatrinhos:
1) Gênero: mostrar cenas trocando os papéis que são impostos pela sociedade.
2) Preconceito.
3) Pessoas extraordinárias: foram contadas histórias de pessoas diferentes que traçam
trajetórias incríveis de vida.
Atividades:
1) A criança escolhe uma ação para um colega fazer, mas depois ela quem tem que
fazer.
2) Semáforo: eram propostas situações na qual eles tinham que responder se aquilo era
bullying, se poderia machucar alguém ou se era legal (respectivamente, com as cores
vermelha, amarela e verde). Todos assuntos relacionados a respeito.
3) Montar um barco: funcionava como um quebra-cabeça com a imagem de um barco,
mas para cada grupo era proposto uma limitação e idea era que eles se ajudassem para
chegar no objetivo ﬁnal.
No ﬁnal de cada teatro e de cada atividade, abria-se o espaço para perguntas e para
saber o que eles achavam a ﬁm de propor uma reﬂexão.

5

SUGESTÕES
Ter bastante Jornadeiros para ajudar.
As crianças eram bem participativos na
reﬂexão ﬁnal, então a pessoa que
estava guiando a atividade precisava
estar atento aos comentários e formas
de responder.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h00

2

MATERIAIS
-Materiais de papelaria (papéis canetas, Krafts, barbantes)
-Cadeiras
-Balas e moedas de chocolate para o tesouro

3

OBJETIVO
O objetivo era incentivar o respeito ao próximo por meio de brincadeiras e
atividades que incentivassem o reconhecimento das diferenças.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi dividida em três estações e em cada uma delas correu uma brincadeira
diferente, que estimulava as crianças a pensarem sobre respeito.
Atividade 1: “Força do Respeito”: nesta brincadeira, escolhemos algumas
palavras-chave para realizar uma forca bem grande, em um pedaço de papel kraft.
Depois que as crianças acertavam uma palavra, era realizada uma “batata-quente” e a
criança que se “queimou” deveria falar uma situação de respeito com aquela palavra.
Algumas palavras escolhidas para a forca foram “pais”, “professor”, “animais”, “regras”.
As crianças acertavam rapidamente as palavras e sabiam como falar situações de
respeito em cada uma delas. No entanto, não conseguimos concluir o quanto de
reﬂexão essa brincadeira gerou.

Atividade 2: “Circuito do Vivo ou Morto”: nesta brincadeira, as crianças deviam
percorrer, uma de cada vez, uma corrida de obstáculos, passando em zigue-zague por
cadeiras, passando por um emaranhado de ﬁos e outras etapas. Ao ﬁnal, aconteceu o
“morto-vivo” das situações. Um Jornadeiro dizia diversas situações certas ou erradas,
referentes ao tema respeito. Se a situação fosse certa, as crianças deveriam
permanecer de pé; se fosse errada, as crianças deveriam abaixar-se. Algumas das
situações ditas foram: “lavar louça com a mãe”, “xingar o amigo”, “subir no muro da
escola”, “rabiscar a parede”, “cuidar dos animais”. A maioria das crianças conseguiu
cumprir com o objetivo da brincadeira. No entanto, como o circuito era único, não gerou
competitividade, o que fez com que as crianças ﬁcassem entediadas.
Atividade 3: “Feitiço Contra o Feiticeiro”: nesta brincadeira, as crianças ﬁzeram uma
roda, com papel e caneta. Elas escreveram algo que gostariam que o amigo do lado
ﬁzesse. Quando todas terminaram, orientamos que elas mesmas teriam que fazer o que
escreveram. Deixamos que cada um ﬁzesse o que escreveu. No ﬁnal, explicamos que
não podíamos desejar para o outro o que não queremos para nós mesmos. Essa
brincadeira foi a mais proveitosa das três, visto que as crianças ﬁcavam surpreendidas
(e algumas, envergonhadas) quando descobriram que teriam que fazer o que
escreveram. Gerou reﬂexão na maioria das crianças.
Ao ﬁnal da atividade, tivemos uma breve conversa sobre respeito que devemos ter com
o próximo, com as regras e até mesmo com os animais. Depois disso, todas as crianças
ganharam um saquinho com moedas de chocolate e balas, que era o “tesouro”.

5

SUGESTÕES
- Realizar o circuito com atividades mais rápidas e dinâmicas;
- Manter atividades que as crianças se movimentam bastante antes daquelas que exijam
a reﬂexão delas.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 60
Tempo estimado: 2h00

2

MATERIAIS
- Materiais de papelaria
- Garrafas PETS para fazer o prêmio (bilboquê)

3

OBJETIVO
O objetivo era proporcionar uma tarde de diversão com
brincadeiras clássicas da infância.

4

DESCRIÇÃO
As crianças foram divididas em grupos, que realizaram algumas brincadeiras simples e
tradicionais, além de uma etapa onde deveriam reﬂetir sobre ser criança:
●

Mímica: um jornadeiro dizia algo que deveria ser imitado, a criança fazia a mímica
e todos tentavam acertar. A criança que acertava poderia realizar a próxima
mímica.

●

Bexiga no tornozelo: as crianças amarraram barbantes com bexigas no tornozelo,
e foram divididas em dois times. O objetivo era estourar a bexiga do time oposto
e permanecer com a sua cheia.

●

Música infantil: ensinamos uma música infantil para as crianças, chamada “Epoe
tae-tae”, mas elas não se interessaram muito. Outras músicas surgiram, como “Eu
vou andar de trem” e “O crocodilo”, que ﬁzeram as crianças se empolgarem
bastante..

●

Corre Cotia: as crianças sentaram em círculo e uma ﬁcava de pé com uma bola.
Enquanto esta corria em volta do círculo, as crianças cantavam a musiquinha e
depois fechavam os olhos. A criança que estava de pé colocava a bola atrás de
uma das crianças que estava sentada, que saia correndo atrás dela para pegá-la.

●

Telefone sem ﬁo: uma frase era dita para uma criança, que passava para a
seguinte, e esta para outra, assim sucessivamente. No ﬁnal, percebemos que a
frase estava completamente errada.

●

Escrever em um papel: as crianças desenharam ou escreveram em um papel “o
que era ser criança” para elas.

Ao ﬁnal da atividade, as crianças ganharam um bilboquê feito com garrafa PET pelos
Jornadeiros do grupo das crianças. O brinde foi esse justamente para que pudessem se
divertir com um brinquedo simples, algo que pode ser feito em casa.

5

SUGESTÕES
- Ter atividades reservas rápidas e simples para serem aplicadas caso alguma não
desperte interesse nas crianças por muito tempo.
- Separar as crianças em grupos menores por faixa etária nas atividades que convém.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 40
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Prendas para crianças pequenas e maiores
- Canetinhas e lápis
- Microfone de brinquedo e cartelas de bingo
- Balas para as crianças.

3

OBJETIVO
Divertir e distrair as crianças enquanto
acontecia o bingo dos idosos.

4

DESCRIÇÃO
Bingo normal com brinquedos de brinde
e, quando uma criança ganhava mais de
uma vez, ela tinha que escolher uma
outra criança que ainda não havia
ganhado nada ainda para receber o
brinde.

5

SUGESTÕES
Mais jornadeiros para dar suporte às crianças pequenas, já que elas não sabiam direito
os números. Ter um microfone para as crianças escutarem o que está sendo falado.
Usar uma lousa gigante para anotar os números que já foram.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 50
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Carrinho de brinquedo, bolinhas e bola de futebol.
- Vassoura e pá de criança.
- Boneca e mamadeira,
- Durex e 3 caixas de papelão.
- Pratos e talheres de plástico.
- Pulseirinhas coloridas para cada time.

3

OBJETIVO
Retirar o estereótipo de atividades
relacionadas a gênero porque
todos são capazes de fazer tudo
independentemente de ser menina
ou menino.

4

DESCRIÇÃO
Os grupos foram separados, com meninas e
meninos. Todos deveriam passar por todas as
estações. Foi feito por um circuito com 6 etapas,
que envolviam atividades que são normalmente
designadas a apenas um gênero. No ﬁnal, tinham 3
caixas sendo elas: uma de meninos, outra de
meninas e outra de ambos, e nós passávamos
situações que eles deveriam decidir em qual das
caixas a situação se encaixava melhor. Por ﬁm,
ﬁzemos uma discussão sobre o porquê todas as
atividades poderiam ter sido feitas por ambos.

5

SUGESTÕES
As diﬁculdades encontradas foram as de tentar quebrar os estereótipos das
crianças, que são muito fortemente difundidos. Em um certo ponto da atividade, elas
entenderam a lógica do jogo e começaram a responder o que a gente queria
escutar e não o que elas verdadeiramente achavam.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 30
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
Brinquedos de proﬁssões variadas, muitas
canetinhas e lápis, lousa e balas para
distribuir no ﬁnal para todas.

3

OBJETIVO
Fazer com que as crianças descobrissem
novas proﬁssões, incentivar elas a irem atrás
dos seus sonhos e a valorizarem aquelas que
são socialmente julgadas.

4

DESCRIÇÃO
Primeiro, colocaram-se as crianças em roda e as dividiram em times, cada um com
brinquedos relacionados a cada proﬁssão. As crianças tinham que adivinhar qual
proﬁssão era com mímica e desenhos. Tentamos fazer no ﬁnal o pega-pega das
proﬁssões, em que a criança só era salva por um Jornadeiro, quando mencionava uma
proﬁssão que não havia sido previamente citada por outra criança, em um período curto
de tempo.

5

SUGESTÕES
As diﬁculdades foram fazermos elas não se dispersarem com os brinquedos e
conseguirmos controlá-las em uma brincadeira mais parada. Mímica e desenho não foi
uma boa ideia para as crianças mais pequenas, que ainda não sabiam fazer direito.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 30-40
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
Projetor, datashow, caixa de som, durex, impressão das cartas do jogo.

3

OBJETIVO
Mostrar que elas têm o poder de consentimento sobre o seu próprio corpo e
mostrar como eles poderiam fazer isso na vida real. Mostrar como perceber
situações de desconforto e como agir nesses momentos e descobrir quem são as
pessoas de conﬁança.

4

DESCRIÇÃO
Iniciou-se com um quebra-gelo, que foi essencial para as crianças gastarem bastante
energia, antes de fazermos uma parte mais parada, que foi a de mostrar os slides do livro
didático sobre abuso sexual voltado para crianças, de uma maneira leve e sutil. Em
seguida, ﬁzemos um tabuleiro gigante em que os grupos jogavam dados e deveriam
responder uma pergunta sobre o tema. Fizemos uma discussão nesse contexto e
questionamos sobre o tema.

5

SUGESTÕES
Aumentar o espaço físico para o tabuleiro, ou seja, fazer quadrados maiores que
coubessem todas as crianças.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: Sem restrição de quantidade
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Cartazes
- Pulseiras
- Bexigas

3

OBJETIVO
Conhecer melhor os adolescentes e iniciar a criação de um vínculo, para que
pudéssemos abordar, nas atividades seguintes, temas que são mais polêmicos e
exigem um posicionamento que pode ser julgado, bem como a criação de um espaço
em que eles pudessem se abrir e conﬁar nos jornadeiros e colegas que lá estivessem.

4

DESCRIÇÃO
Existirão pulseiras de cores diferente, distribuídas entre os adolescentes, cada uma
representando o seguinte:
- Azul = camisinha (masculina ou feminina)
- Vermelho = ISTs
- Rosa = anticoncepcional
- Verde = gravidez/paternidade
Forma-se uma roda com os adolescentes, podendo ter, também, Jornadeiros.
Roda-se uma garrafa: o bico da garrafa aponta para a pessoa que deverá estourar
uma bexiga no colo da pessoa apontada pelo fundo da garrafa. Vamos anotar as
pulseiras das duas pessoas envolvidas e distribuir as pulseiras do resultado (a verde
e/ou vermelha) e faremos outra rodada.
Resultados possíveis (combinações de pulseiras):
Obs.: a combinação de duas pulseiras simula uma relação sexual
- azul + azul : não acontece nada
- azul + rosa: não acontece nada
- azul + vermelho: não acontece nada
- azul + pessoa sem nenhuma cor: não acontece nada
- vermelho + vermelho: ambas as pessoas ﬁcam com pulseiras vermelhas e
verdes
- vermelho + rosa: ambas as pessoas ﬁcam com pulseiras vermelhas
- vermelho + pessoa sem nenhuma cor: ambas as pessoas ﬁcam com pulseiras
vermelhas e verdes
- rosa + pessoa sem nenhuma cor: ambas as pessoas ﬁcam com pulseiras
vermelhas
- pessoa sem nenhuma cor + pessoa sem nenhuma cor: ambas as pessoas ﬁcam
com pulseiras vermelhas e verdes
Explicamos o signiﬁcado das pulseiras e as questões envolvendo sexualidade, uso de
preservativo, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

5

SUGESTÕES
Não tiveram sugestões sobre a atividade.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 20
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Gesso e água
- Tinta, pincel e glitter

3

-

OBJETIVO
Quebrar o gelo entre os adolescentes e fazer eles reﬂetirem sobre as máscaras
sociais que usamos na vida.

4

DESCRIÇÃO
Parte 1: Atividade Quebra-Gelo, na qual cada um escreve 3 características suas ou
coisas que gostavam em um pedaço de papel; depois todos os papéis são
misturados para em seguida serem lidos e adivinharem a quem pertence cada papel.
Parte 2: Oﬁcina de Máscaras, na qual foram feitas máscaras de gesso, seguida de
uma discussão sobre o porquê usamos máscaras sociais no dia-a-dia, sobre tirar
nossas máscaras e mostrar quem somos, sobre não usar uma fachada para esconder
seu verdadeiro eu e sobre não julgar os outros pela "retirada" de suas máscaras.

5

SUGESTÕES
Como primeira atividade, fazer uma atividade que crie vínculos entre os Jornadeiros e
os adolescentes e seja menos reﬂexiva. Jornadeiros devem se colocar no mesmo
nível que eles e não agir como se estivéssemos ensinando-os. Mostrar também que
os Jornadeiros já passaram por situações próximas às deles.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 30
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Tabuleiro e Cartões (Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0cgHIpt0fe6VXF6MGNzM2lnQ2c)

3

OBJETIVO
Discutir sobre a vida, abordando temas como DSTs, futuro, pessoas LGBT, drogas,
violência e sexualidade, através de um jogo de tabuleiro.

4

DESCRIÇÃO
Montamos o tabuleiro onde cada casa tinha uma cor, que equivalia a um tema (sendo
estes: drogas, LGBT, perspectiva de futuro, sexualidade e violência). Haviam ainda
casas bônus, com pequenos jogos interativos. A cada casa era feita uma pergunta
para gerar uma discussão entre os Jornadeiros e adolescentes da cidade. Abaixo
estão exempliﬁcadas algumas das perguntas.
- Drogas: Você está numa festa e seu amigo lhe oferece drogas, que todos
estão tomando. O que você faz?
- Sexualidade: "Eu não tenho nada contra gays, só não gosto quando são muito
afeminados". O que você acha sobre essa frase?
- Perspectiva de futuro: O que você acha que seus pais gostariam que você
ﬁzesse no futuro? Isso condiz com algo que você realmente faria?
Na pasta do Drive disponibilizada na seção “Materiais”, você pode encontrar todas as
perguntas que estão divididas por tema e classiﬁcação etária (Ensino Fundamental X
Ensino Médio).

5

SUGESTÕES
Tomar cuidado para não fazer perguntas um pouco pesadas e os adolescentes
ﬁcarem um pouco inibidos por isso. Colocar Jornadeiros no meio do grupo pra jogar
junto com os adolescentes (alguém que não seja do grupo de atividades e não saiba
o que vai acontecer). Colocar mais coisas lúdicas e interativas, intercalando com as
perguntas mais sérias.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 20
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Cartazes e impressão das pistas (Disponível em:
https://docs.google.com/document/d/16fS4n0HI3NteaUkSIVRXJRpg5wfyJr70eWnp
rsEyCrI/edit)

3

OBJETIVO
Veriﬁcar o conhecimento deles e transmitir informações sobre DSTs, questões de
gêneros, métodos contraceptivos e reﬂexões sobre futuro.

4

DESCRIÇÃO
Foi feito um caça-tesouro com mini-jogos em cada estação de parada sobre os
assuntos falados acima, acompanhados de uma história de base sobre um casal
adolescente com uma gravidez. O jogo consistia em dois grupos “seguindo” a história
de uma casal, sendo um grupo a mulher e o outro o homem. Ao ﬁnal foi feita uma
discussão sobre o futuro do casal e sobre o que eles fariam naquela situação.

5

SUGESTÕES
Fazer jogos mais dinâmicos e menos extensos, selecionando melhor as informações
que se querem passar. A atividade foi muito boa, dá para ser repetida, só mudar a
história. Além disso, tentar fazer uma história próxima à realidade deles, para eles
terem como discutir e ter ideias.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 30
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Baralho e impressão
- Cartolinas, folha de sulﬁte e canetas

3

OBJETIVO
Conhecer melhor os adolescentes e iniciar a criação de um vínculo, para que
pudéssemos abordar, nas atividades seguintes, temas que são mais polêmicos e
exigem um posicionamento que pode ser julgado, bem como a criação de um espaço
em que eles pudessem se abrir e conﬁar nos Jornadeiros e colegas que lá estivessem.

4

DESCRIÇÃO
Primeiro, ﬁzemos alguns jogos e atividades de descontração para que nos
conhecessem melhor. Depois, ﬁzemos uma atividade chamada “concordo ou
discordo”, em que lemos algumas frases e eles tinham que se mover pelo pátio, em
direção às placas “concordo”, “discordo” e “neutro” de acordo com suas opiniões.
Muitas das frases geraram discussão, o que foi muito produtivo. Abordamos
principalmente machismo, lgbtfobia e racismo nessa atividade.
Em seguida, mostramos alguns tweets com as mesmas temáticas da atividade
anterior, sobre pessoas se posicionando acerca de temas polêmicos. Pedíamos para
que eles lessem e escrevessem num pedaço de papel o que pensavam acerca do
Tweet, que podia ser de algum famoso ou não. O objetivo dessa atividade era coletar
as respostas deles e depois fazer um mural com as respostas que mais se
destacassem para deixarmos exposto na escola.

5

SUGESTÕES
Será benéﬁco dividi-los por idades mais próximas para que não haja uma disparidade
muito grande de pensamentos e ridicularização de opiniões, o que é mais frequente
quanto maior a diferença de idade. Além disso, explicar os termos mais técnicos que
pode ser que eles não tenham contato.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 40
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Impressão dos casinhos
- Material multimídia (computador e projetor)

3

OBJETIVO
O principal objetivo da atividade era que os adolescentes viessem a questionar
algumas referências que temos de homens e mulheres na mídia.

4

DESCRIÇÃO
Em um primeiro momento, dividimos eles em pequenos grupos, de acordo com a
faixa etária, e separando os grupos de amizade. Em cada um desses grupos, alguns
jornadeiros ﬁcaram responsáveis pela leitura de 3 casos de indivíduos que passaram
por situações de violência, sendo algumas bem explícitas e outras nem tanto.
A partir da leitura do caso, o grupo era dividido em dois e ocorria uma discussão, com
metade do grupo defendendo o agressor e a outra metade a vítima. O grande
propósito dessa discussão foi perceber se os adolescentes conseguiam reconhecer
essas situações, de modo a sensibilizá-los para a atividade sobre música que seria
realizada a seguir.
Após as discussões dos casos, reunimos todos os adolescentes e projetamos em um
telão algumas músicas da atualidade que apresentam conteúdo bastante sexista, tais
como “Vidinha de Balada”, do Henrique e Juliano, e “Só surubinha de leve”, do MC
Diguinho. Além disso, apresentamos algumas versões de resposta à essas músicas,
ou seja, paródias que refutam o conteúdo original e apresentam uma visão de
igualdade de gênero. Junto à essas músicas, apresentamos também propagandas e
episódios de programas de televisão que também contrariam esse pensamento
preconceituoso.

5

SUGESTÕES
Será benéﬁco dividi-los por idades mais próximas para que não haja uma disparidade
muito grande de pensamentos e ridicularização de opiniões, o que é mais frequente
quanto maior a diferença de idade. Além disso, explicar os termos mais técnicos que
pode ser que eles não tenham contato.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 50
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Papel Kraft e caixa com espelho
- Canetas e Lápis coloridos

3

OBJETIVO
Trabalhar os modelos que eles veem na nossa sociedade.

4

DESCRIÇÃO
Nessa dinâmica, separamos os adolescentes em grupos de 6 pessoas de idades
semelhantes e pedimos para que eles desenhassem os “modelos ideais”, valorizados
pela sociedade, segundo a opinião deles. Esses modelos deveriam ter nome, idade,
proﬁssão, orientação sexual e uma breve descrição dos bens materiais que eles
possuíam e de seus sonhos. Após a construção desses modelos, cada grupo
apresentou para os outros aquilo que havia construído. No dia da dinâmica nos
surpreendemos bastante com o que foi retratado. Imaginávamos que muitos deles
mostrariam aquilo que é exposto na mídia como ideal, porém, muitos deles
desenharam pessoas que viam e admiravam na sua própria realidade. Para fechar a
discussão, ﬁzemos a leitura de um texto escrito pelo grupo de jornadeiros
responsável pelas atividades dos adolescentes, que reﬂetia sobre tudo aquilo que
falamos nos três dias de atividade.
Em seguida, falamos que mostraríamos para eles a foto de alguém que era um
modelo para nós e que deveria ser valorizado e respeitado, dentro de toda a sua
diversidade, que estava dentro de uma caixa. Ao abrir a caixa, os adolescentes se
deparavam com um espelho, reforçando a ideia de quem há gente de todo o tipo e
de que eles são o suﬁciente, independentemente do que as referências nas mídias
digam.

5

SUGESTÕES
A atividade realmente ocorreu muito bem. Sem sugestões para melhora!
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 15
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Mural de Cortiça
- Folhas de Foto e impressões
- Vendas para os olhos

3

OBJETIVO
Esta atividade consiste em se aproximar dos adolescentes para conhecer melhor seus
perﬁs e, em seguida, mostrar a diversidade presente na sociedade atual.

4

DESCRIÇÃO
Para iniciar a atividade, você deve iniciar com alguns “quebra-gelos”, para
conseguir integrar e se reunir com os adolescentes. Uma sugestão é fazer
atividades em que vocês contem um pouco sobre si mesmos, sem fazer com que
eles se exponham logo de cara. Assim, eles se sentirão mais à vontade para
participar das atividades seguintes e expor sua opinião.
Enquanto o quebra-gelo acontece, chamem alguns adolescentes para participar da
montagem de um mural em que tenham diversas imagens retratando situações
“inusitadas” (aquelas que rompem com a concepção tradicional dos papéis de
homens e mulheres). Para isso, procure imagens que retratem situações como:
homem cozinhando para uma mulher; mulher presidente; homem cuidando de
bebê; mulher policial; mulher dirigindo um caminhão; homem usando saia.
Entreguem adjetivos para adolescentes e peçam para eles colocá-los na imagem
que eles acham que mais combina com a palavra recebida. Algumas sugestões
para os adjetivos são: bonito(a), inteligente, ousado(a), engraçado(a), competente,
moderno(a), cuidadoso(a), talentoso(a), etc. No ﬁm, façam uma discussão para
questionar e entender o porquê daqueles adjetivos terem sido associados a tais
imagens.
Em seguida, faça a atividade dos privilégios, em que os olhos dos adolescentes são
vendados e algumas frases que tratam sobre desigualdade são lidas (ex. sinto
medo de andar na rua sozinho a noite/ me sinto pressionada a seguir um padrão
estético). Aqueles que se identiﬁcarem com a frase, dão um passo para frente. Com
isso, se torna possível uma discussão acerca dos privilégios, seja de gênero ou cor,
que eles possuem.

5

SUGESTÕES
- Trazer assuntos como padrões de
beleza para meninos e meninas.
- Manter uma caixinha de perguntas em
todas as atividades.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 15
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Tesoura e barbante
- Bexigas e palitos de dente

3

OBJETIVO
Fazer com que os adolescentes se
coloquem ao lado um do outro e
tentem entender suas diferenças,
respeitando-as.

4

DESCRIÇÃO
A atividade consiste em dinâmicas intercaladas com momentos de reﬂexão sobre
alguns casos em nossa sociedade. Inicialmente, foi apresentado um teatro
demonstrando um caso de um casal homossexual julgando a sua ﬁlha por ser
heterossexual. Em seguida, fez-se as seguintes atividades:
1. Em uma festa ou balada, um homem se interessa por uma garota. Ele chega nela,
mas ela diz que não quer nada. Mesmo assim, ele continua insistindo, segura com força
no braço dela e faz algumas investidas como beijar seu pescoço ou falar em seu
ouvido. Perguntas orientadoras a serem feitas:
- Se você visse essa cena, mesmo não conhecendo os envolvidos, o que você faria?
- O que você faria se a mulher da história fosse sua amiga/ irmã?
- O que você faria se o homem da história fosse seu amigo/ irmão?
- O que você faria se você fosse a garota da cena? E o que você gostaria que ﬁzessem
por você?
2. As pessoas são divididas em duas ﬁlas. Um jornadeiro pega uma corda/barbante e
dá para cada pessoa segure uma ponta, fazendo um zigue-zague. O jornadeiro vai
pegar uma tesoura e vai falar que cada um vai ter alguns segundos com ela na mão.
Em seguida, o jornadeiro, sem falar nada, vai cortar a corda e vai passando pras outras
pessoas. A ideia é que as pessoas reproduzam essa atitude.
No ﬁnal, o jornadeiro deve questionar o porquê de alguns terem cortado a corda,
levantando a questão de que às vezes nós reproduzimos atitudes de outras pessoas
sem ao menos indagar se aquilo é correto ou não.
Importante: o primeiro da ﬁla deve ser um jornadeiro. No meio da ﬁla também deve
haver um jornadeiro.
3. Uma jovem deseja treinar futebol com as amigas no campinho em frente à sua casa.
Mas sua mãe diz que ﬁcar na rua é coisa de homem porque mulher pode “ﬁcar falada”
no bairro. O namorado dessa jovem também é contra porque acha que o futebol deixa
a mulher “muito masculina”. Apesar de não incentivarem o esporte, não proíbem a
jovem de treinar. A jovem, por sua vez, gosta muito de futebol, mas também tem medo
de decepcionar sua mãe e de seu namorado parar de gostar dela. O que a jovem faz?
Podemos trocar para um menino que deseja fazer aula de dança, por exemplo. Fazer a
situação Garota-Futebol para um grupo e Garoto-Dança para o grupo seguinte e assim
sucessivamente. Perguntas orientadoras a serem feitas:
- Diante de uma situação em que a menina é oprimida, ela vai conseguir ter forças/ se
sentir à vontade para enfrentar a situação?
- É fácil a gente conseguir fazer o que a gente gosta quando todos estão contra isso?
4. Levar um baralho com uma carta vermelha e resto preta. Quem tirar a carta vermelha
será quem vai ser levado para o canto por um dos jornadeiros. O jornadeiro que ﬁcar
pede para que o resto do grupo fale adjetivos positivos sobre aquela pessoa. Quando
a pessoa voltar, colocaremos em sua testa um post-it com seu nome e diremos que a
pessoa que ela é possui as seguintes características: as que o resto do grupo falou.
Daremos 3 chances da pessoa chutar quem ela é. Se a pessoa não acertar,
perguntamos para ela por que ela não consegue enxergar tudo aquilo nela.

5. A mãe de um aluno vai até a escola contar para a diretora que viu um dos
professores de mãos dadas com outro homem na rua. A mãe alega que isso pode
inﬂuenciar negativamente a educação do seu ﬁlho, uma vez que ele pode querer ser
homossexual. O pai também comparece na escola para acompanhar a conversa. Qual
seria a atitude mais correta que a diretora deveria tomar?
6. Primeiro, explicar à brincadeira para eles: “Eu vou distribuir para cada um de vocês
uma bexiga e um palito. Vocês terão que proteger o seu balão por X minutos.”
O esperado é que eles tentem estourar a bexiga dos outros. Depois, reﬂita com eles
porque de que eles quererem estourar as bexigas um dos outros. “Em nenhum
momento eu disse para vocês estourarem as bexigas, apenas disse para protegê-las.
Nós temos sempre que pensar um nos outros e não apenas em si mesmo. Evitem o
egoísmo e cultivem o solidarismo”.

5

SUGESTÕES
Continuar tratando a temática do bullying, pois é um tema muito recorrente e uma
demanda dos adolescentes. Conversar sobre violência sexual, principalmente contra
mulher. Também seria legal explorar mais sobre o tema de gênero e sexualidade, mas
com muita cautela. A maioria dos adolescentes que estiveram presentes na atividade
possuía entre 12 e 14 anos, o que diﬁculta um pouco sobre como tratar os assuntos
em questão. É importante que o grupo esteja preparado para lidar com as diferentes
faixas etárias presentes na atividade.
Importantíssimo: Manter a caixa de perguntas no ﬁm da atividade, para que os
adolescentes possam fazer perguntas anônimas que não se sentiam confortáveis em
fazer na rodas de discussão.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 5
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Baralho de Cartas

3

OBJETIVO
Conseguir se aproximar e se enturmar com os adolescentes de Fernão através de
jogos, a ﬁm de ganhar a conﬁança deles para conseguir causar maior impacto com
as outras atividades.

4

DESCRIÇÃO
Jogamos diferentes jogos para conhecer melhor os adolescentes e se aproximar
deles. Entre eles:
- Cidade-Dorme: Esse jogo é composto por personagens, que serão interpretados
pelos participantes e distribuídos aleatoriamente e em segredo antes do começo do
jogo. A intenção é que a cidade tente descobrir quem são os assassinos, que irão
blefar, se passando por pessoas do bem para não serem expulsos.
- Dinâmica do emboladão: nessa atividade, todos devem inicialmente abrir uma roda
e se lembrar das pessoas que estão do seu lado (nome e o lado que pessoa estava).
Um certo tempo será dado para que todos caminhem aleatoriamente, sem se afastar
muito do local de início da brincadeira para que se possa voltar a dar as mãos em
uma distância razoável. Em seguida, é pedido que todos deem as mãos novamente,
mas dessa vez invertendo as posições das pessoas que estavam do lado. A
brincadeira consiste em formar novamente uma roda, uma vez que todo mundo deve
estar embolado agora, desfazendo os nós em conjunto, sem soltar as mãos,
passando por baixo/cima, juntando ideias e perspectivas diferentes de cada um da
roda. Essa dinâmica estimula o trabalho em equipe com um objetivo em comum, a
criatividade e a discussão de ideias.
- PIFE: após a distribuição das cartas, o primeiro jogador compra uma carta do maço,
tenta formar jogos e, se possível, bater. Descarta uma carta dando início ao descarte.
Quando o jogador joga fora uma carta, a vez é passada ao próximo jogador no
sentido horário. Este poderá comprar do maço ou a última carta descartada. A partida
termina quando alguém bate. Um jogador pode bater com 9 ou 10 cartas. Quando
bate com 9 ele descarta uma carta e, com 10, não descarta nada.
- Porco: para essa atividade, precisamos separar um baralho de cartas em conjuntos
de acordo com o número/ﬁgura (ex.: 4444, 7777, JJJJ). Pegamos o número de
"conjuntos" correspondente ao número de jogadores, adicionamos um coringa e os
juntamos em um novo baralho. Este será embaralhado e dividido entre os
participantes, então, um deles ﬁcará com 5 cartas e o resto terá 4 cartas. O jogador
com 5 iniciará o jogo passando uma carta, virada para baixo, para o jogador a sua
direita. Se você receber o coringa, você terá que segurá-lo por uma rodada antes de
poder passá-lo para a próxima pessoa. O objetivo é completar na sua mão quatro
cartas iguais (ex: 4444, 8888, QQQQ). Se você conseguir isso, terá que abaixar as
cartas (viradas para baixo), discretamente. O último a abaixar, perde, ganhando,
assim, a letra P. Recomeçamos o jogo, embaralhando de novo e distribuindo as
cartas, se a mesma pessoa perder de novo ganha a letra O, e assim vai até formar a
palavra porco. Quem formar, perde o jogo e paga alguma prenda.
- Pif-Paf: uma pessoa está no centro e os outros brincantes na roda. A pessoa do
centro vai apontar para alguém da roda, dizendo: "PIF". A pessoa apontada
imediatamente abaixa. As pessoas que estão ao lado desta (tanto da direita quanto
da esquerda) vão apontar um para a outra dizendo: "PAF". Quem falar "PAF" primeiro,
continua na roda, e quem levou o “tiro” abaixa. A pessoa que abaixou no PIF (que
estava no meio das duas) levanta e retorna a brincadeira. Além disso, há algumas
regras durante a brincadeira. A pessoa que não abaixar, não atirar (paf) ou aindo os
ﬁzer na hora errada deverá ﬁcar abaixada esperando o término da brincadeira.

Deste modo ﬁca menos visível para os brincantes quem está de pé ao seu lado,
pois muitos já estão abaixados. Os dois últimos deverão disputar um duelo, um de
costas para o outro. Eles deverão ir andando de costas até que o (A) diga "Pif" aí
eles têm de se virar rapidamente e dizer "Paf". E que vença quem tiver o "gatilho"
mais
Após a ﬁnalização das atividades, tivemos uma pequena confraternização com
comidas e bebidas, enquanto jogávamos mais alguns jogos.

5

SUGESTÕES
Algumas das maiores diﬁculdades que enfrentamos nessa primeira atividade foi a
falta de divulgação por ter sido no começo da semana, logo que chegamos na
cidade, e não ter tido visitas pra falar com os avôs e avós, nem para conhecer os
adolescentes pela cidade. Essa diﬁculdade relacionada ao número de participantes
se manteve, e pode ser que como poucas pessoas foram na 1° atividade, isso pode
ter levado a um número muito pequeno de pessoas nas outras atividades como
consequência. Outra diﬁculdade foi a escolha de algumas atividades, como 2
verdades e 1 mentira, que acabou nem acontecendo, já que os adolescentes se
mostraram sem vontade de realizá-la, já que eles já se conheciam muito bem entre
eles, e ainda não tinham um vínculo com os jornadeiros.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 7
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Não há materiais necessários.

3

OBJETIVO
Com essa atividade, nosso objetivo era conseguir com que os adolescentes
pensassem sobre o que eles desejam pro seu próprio futuro, e o que eles precisam
fazer para alcançar isso. Também queríamos que eles percebessem que muitos
objetivos são comuns entre as diferentes pessoas, e que há diﬁculdades inevitáveis
que as pessoas têm que ultrapassar para conseguir realizar seus sonhos. Outro
objetivo da atividade foi mostrar a importância do trabalho em equipe.

4

DESCRIÇÃO
Jogamos diferentes jogos inicialmente para nos aproximarmos dos adolescentes e
esperar por mais pessoas chegarem. Alguns desses jogos foram:
- Desaﬁo da caixinha de desaﬁos: preparamos algumas caixinhas com desaﬁos
dentro e ai ela vai passando de mão em mão como se fosse batata quente. Quando a
música parar, a pessoa que está segurando a caixinha escolhe, sem ter visto qual o
desaﬁo, se ela quer encará-lo ou passar pra frente. A última caixinha teria chocolates,
e ai podemos discutir com eles que o que a gente queria é que as vezes a gente tem
que passar por vários desaﬁos na vida, que as coisas não vem fácil, mas que no ﬁnal
a gente consegue passar por ela para alcançar nossos sonhos.

- Eu vou para a lua: alguém pensa em uma regra e ai escolhe algo que ela levará
para a Lua. As próximas pessoas vão escolhendo objetos para levarem para a Lua,
com o intuito de descobrir qual o padrão que foi pensado. Quem escolheu o padrão
vai dizendo para as pessoas se elas podem ou não levar aquilo para a Lua, até as
pessoas descobrirem.
Após esse início de quebra gelos, passamos para uma das partes principais da
atividade, que consistia em um jogo de tabuleiro criado pelos jornadeiros, em que
conforme eles jogam, terão que passar por uma série de perguntas de desaﬁos do
que eles fariam em diferentes situações, e de acordo com a resposta deles, eles
podem andar algumas casas ou ﬁcar sem jogar. O intuito é que eles cheguem ao ﬁnal
do tabuleiro que corresponde a algum sonho deles e queremos mostrar que
conforme eles vão se ajudando, eles ganham mais rápido, e que nem sempre tudo
ocorre da melhor maneira, e que mesmo quando fazemos as coisas da melhor forma
que imaginamos, as coisas podem dar errado.
Após esse jogo, iniciamos uma atividade que consistia na formação de uma árvore
desenhada, sendo que todos escreveram nas folhas algum sonho, e ai lemos em voz
alta qual era o sonho e pregamos a folha nos galhos da árvore. Começamos a discutir
o que cada um precisava para conseguir realziar o seu sonho, e pregamos ﬂores ao
lado dele.
Na ﬁnalização, entregamos um vasinho com sementes dentro, que representa o
sonho de cada um, e ai eles vão ver que eles tem que se esforçar pra conseguir
realizar os seus sonhos, e se dedicar, que seria o dia a dia deles, que sempre terão
que aguar a planta. Finalizamos comendo e conversando mais com os adolescentes
da cidade.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Adolescentes
Participantes: 3
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Impressão da história e perguntas norteadoras

3

OBJETIVO
Abordar o tema de drogas, que é uma demanda da cidade, além de, trabalhar com os
efeitos do uso delas nas relações interpessoais (não necessariamente os males).

4

DESCRIÇÃO
A atividade começava com uma história interativa, na qual havia um personagem que
começou a usar drogas. Os adolescentes da cidade escolhiam os caminhos que a
história seguiria de acordo com as decisões que tomavam. Após a ﬁnalização da
história, ﬁcamos conversando sobre a história de acordo com algumas perguntas
norteadoras, analisando pontos que poderiam ter sido diferentes de acordo com
diferentes decisões. Finalizamos comendo e conversando mais com os adolescentes
da cidade sobre esse tema e sobre a vida deles.
Perguntas norteadoras:
- Se você fosse o personagem, o que você faria?
- Que outras consequências poderiam ter ocorrido?
- Como você acha que os amigos dele atuaram na história?
Discutir também sobre a importância de dizer não e identiﬁcar aliciamento; o
preconceito e objetiﬁcação da pessoa dependente de drogas; e a importância de pedir
ajuda e para quem pedir ajuda.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 20 a 30 pessoas
Tempo estimado: varia de acordo com a atividade

2

MATERIAIS
- Cartas, dominó e jogo de memória.
- Material de costura de Vagonite.
- Material com história da cidade de Santa Cruz da Esperança.

3

OBJETIVO
Integrar os idosos e discutir sobre os problemas da cidade seguidos de proposições
de soluções para os mesmos.

4

DESCRIÇÃO
Foram feitas duas atividades. A primeira teve opções que integrassem os participantes e
oferecessem algum benefício a eles (melhora da coordenação motora, do raciocínio, da
memória e transmissão de informações sobre cuidado da saúde). São estas:
- Vagonite: uma técnica de costura que alivia o estresse e que melhora a coordenação
motora e a concentração;
- Jogos de cartas e Dominó: auxiliam o exercício e desenvolvimento mental;
- Jogo da Memória: além dos benefícios já conhecidos à memória, o jogo foi tematizado
sobre saúde, ressaltando orientações sobre doenças de alta incidência, como diabetes,
hipertensão, hipercolesterolemia, parasitoses e hepatite C, além das medidas
proﬁláticas para elas.
Já a segunda atividade contou inicialmente com uma recriação a partir das histórias de
Santa Cruz da Esperança e, por ﬁm, com uma roda de conversa intermediada pela Profa.
Dra. Primavera Borelli, quando, por meio das histórias sobre a cidade contadas pelos
participantes, foram levantados problemas do município e possíveis melhorias para ele.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 1h30min

2

MATERIAIS
- Caixas de sapato e potes de sorvete;
- Papel contact, cola, tesoura e canetas.
- Materiais de decoração (ﬁtas, botões, retalhos de tecido e
imagens impressas relacionadas à medicamentos);
- Pedaços de papelão (para fazer divisórias das caixas);
- Impressões de tabelas de medicamentos para as caixas;

3

OBJETIVO
Proporcionar um momento lúdico ao realizar a decoração de caixinhas de remédios
para os conscientizar quanto a importância de organizar os medicamentos. Discutir
um pouco sobre os locais adequados para o armazenamento de medicamentos.

4

DESCRIÇÃO
Durante a atividade, os idosos puderam confeccionar suas próprias caixinhas de
medicamentos. O grupo previamente encapou todas as caixas de papelão com
papel contact, a ﬁm de deixá-la mais resistentes e, na hora da atividade, os
participantes puderam decorar suas caixinhas, cada um da própria maneira a partir
dos materiais disponíveis. Em seguida, para ﬁnalização, os Jornadeiros auxiliaram os
idosos a preencherem as próprias tabelas de medicamentos.

5

SUGESTÕES
Seria interessante pedir aos idosos levarem uma lista dos medicamentos deles para
elaboração da tabela. Deixar a atividade na 1ª semana da JCAFB para os idosos
possam organizar os medicamentos com as visitas das duplas de campo. Lembrar
também de levar caixas a mais para caso tenha um público maior ao esperado.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 40 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Kit de Bingo (roleta, bolas numeradas e cartelas)
- Cadeiras e mesas
- Prendas (doações dos próprios Jornadeiros)
- Canetas e lápis.

3

OBJETIVO
Divulgar o grupo de atividades e o
projeto, conhecer as pessoas e
promover a integração entre os idosos
da cidade.

4

DESCRIÇÃO
Primeiramente, foi realizada uma roda de apresentação, na qual os participantes
tinham que falar nome e coisas que gostam, com o objetivo de se conhecerem e
interagirem mais entre si e com os jornadeiros. Após essa apresentação inicial, foi
realizado o bingo, no qual as prendas foram arrecadadas por doações, e o grupo
optou por dividir as prendas entre prêmios pra cartela cheia e para linhas, e
conforme as pessoas iam ganhando, eles mesmos escolhiam o prêmio que
quisessem dentre os disponíveis.

5

SUGESTÕES
Planejar melhor o tempo da atividade, para ter um controle melhor da quantidade de
rodadas e ao número de prendas.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Terra para cultivo
- Mudas/sementes
- Potes de sorvete e pas
- Caixotes de madeira

3

OBJETIVO
Trabalhar a questão de alimentação
saudável e criar um espaço de convivência
no qual todos podem ter acesso a
alimentos frescos e saudáveis, além de
promover a interação e a cooperatividade
entre os idosos.

4

DESCRIÇÃO
Foi feita uma dinâmica com imagens de diversos alimentos e que estavam
classiﬁcados em diversos grupos alimentares (fonte: guia alimentar). Em seguida,
pediu-se aos participantes para que montassem um prato comum para eles, e
depois revelou-se quais as proporções corretas de cada grupo alimentar em um
prato ideal e foi discutido um pouco sobre o tema. Após isso, iniciou-se a atividade
da horta, em que foi disponibilizado vários potes de sorvete decorados para que os
idosos plantassem mudas e sementes e, depois de prontos, cada idoso levou
consigo um pote para casa e os que restaram foram levados para o posto, onde
montou-se uma estrutura para colocá-los.

5

SUGESTÕES
A ideia do "comunitário" não foi muito bem entendida/aceita, pois os participantes
queriam levar todos os potes pra casa, então é interessante pensar em uma melhor
logística e em como trabalhar esse tema. Além disso, planejar melhor o roteiro da
atividade é essencial, e também estudar melhor sobre o que vai ser plantado
(exposição ao sol, chuva).
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Materiais para montar um álbum de fotos

3

OBJETIVO
Trazer memórias; recordar e contar histórias.

4

DESCRIÇÃO
Foi feita uma oﬁcina para que os idosos montassem seus próprios álbuns de fotos,
onde pudessem guardar suas recordações. Na última página foi deixado uma página
em branco para que fosse colada uma foto que tivesse sido tirada durante a Jornada.
Após a oﬁcina foi feita uma roda de conversa para criar e reforçar o laço entre eles e
incentivá-los a recordar suas boas memórias.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h30min

2

MATERIAIS
- Um kit de bingo (roleta, bolas numeradas e cartelas);
- Cadeiras e mesas;
- Prendas (doações dos próprios Jornadeiros);
- Impressão das cartelas da rodada especial;
- Canetas e lápis.

3

OBJETIVO
Promover o entretenimento para a população idosa e, ao mesmo tempo, chamar a
atenção para a osteoporose. Foi a primeira atividade do grupo dos idosos, então
também teve o intuito de chamá-los para as próximas atividades, já que o bingo é
uma atividade bastante atrativa e conhecida para o público.

4

DESCRIÇÃO
A primeira rodada do bingo foi temática, sendo realizada com palavras relacionadas
à osteoporose, doença bastante comum na faixa etária idosa. Assim, foi realizada
pelo grupo uma seleção de palavras envolvidas com a doença (por exemplo,
palavras relacionadas à prevenção, ao tratamento, à deﬁnição da doença, etc) e
foram montadas cartelas para o bingo, sendo que a cada palavra que saía, o grupo
explicava a sua relação com a doença. As demais rodadas foram de bingo normal
para não cansar os participantes com tanta informação e para promover
entretenimento.

5

SUGESTÕES
Muitas crianças compareceram durante a atividade, mesmo sendo uma atividade
focada para os idosos, e por essa razão, uma sugestão seria fazer um bingo para as
crianças no mesmo horário, mas em outro local, pois os idosos reclamaram muito da
quantidade de crianças presente.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 6 pessoas
Tempo estimado: 1h30min

2

MATERIAIS
- Papéis mais duros para confecção do tabuleiro.
- Cartolinas coloridas, canetinhas, cola branca e tesoura para decoração.
- Impressão das regras e das situações do jogo para cada ponto do tabuleiro.

3

OBJETIVO
Promover integração entre os idosos
devido a uma demanda da cidade
relacionada à solidão e à depressão dos
mesmos. Além disso, despertar o espírito
de solidariedade e união entre eles, para
que percebessem como eles mesmos
podem se ajudar no dia a dia.

4

DESCRIÇÃO
Foi feito pelo grupo um tabuleiro gigante com o mapa de Fernão, no qual contava
com desenhos que são pontos de referência da cidade (sorveteria, lotérica, posto de
saúde, igreja, etc). Assim, durante a atividade, os idosos foram divididos em dois
grupos, e em cada lugar retratado no tabuleiro havia uma situação em que um dos
grupos precisaria da ajuda do outro para solucionar a questão-problema daquele
local. Além disso, no ﬁnal da atividade, jogou-se diversas partidas de dominó e
houve compartilhamento de experiências e histórias de vida.

5

SUGESTÕES
Devido à pequena quantidade de participantes, sugeriu-se colocar nomes mais
atrativos para as atividades e fazer uma maior divulgação do calendário da jornada
pela cidade.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 12 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Chapéus;
- Espelhos pequenos;
- Impressão de fotos de pessoas famosos;
- Câmera Polaroid e pilhas adicionais para ela.

3

OBJETIVO
Essa atividade teve como principal objetivo promover a autoestima e amor
próprio dos idosos, visto que era uma demanda conhecida da cidade na qual o
projeto se encontrava neste ano.

4

DESCRIÇÃO
A ideia foi inspirada no programa Raul Gil, que realizava uma atividade de mesmo
nome. Houveram três rodadas dessa atividade, sendo que na primeira havia
imagens de famosos dentro dos chapéus; na segunda havia fotos dos próprios
participantes dentro do chapéu (tiradas com Polaroid no início da atividade, assim
que o participante chegava para a atividade); e na terceira havia apenas espelhos
dentro dos chapéus.
A cada rodada, colocamos todos os chapéus de cabeça para baixa sobre uma
mesa. O participante deveria tirar um chapéu aleatoriamente, olhar a imagem dentro
dele e falar se "tiraria ou não o chapéu" para aquela pessoa e o motivo. A ideia era
que eles pudessem perceber qualidades nos famosos (1º rodada), mas também nas
pessoas à sua volta (2º rodada, elogiando seus colegas ao tirarem os chapéus uns
aos outros) e, na 3º rodada, perceber qualidades neles mesmos, ao se depararem
com o espelho. Os chapéus eram retirados um por vez por cada participante e, na
terceira rodada, a pessoa não poderia contar aos outros quem estava dentro do seu
chapéu para não estragar a surpresa de haver um espelho ali.

5

SUGESTÕES
Sugere-se uma maior divulgação da atividade pela cidade.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h30min

2

MATERIAIS
- Um kit de bingo (roleta, bolas numeradas e cartelas);
- Cadeiras e mesas;
- Prendas (doações dos próprios jornadeiros);
- Impressão das cartelas da rodada especial;
- Canetas e lápis.

3

OBJETIVO
Promover o entretenimento para a população idosa e, ao mesmo tempo, chamar a
atenção para a desidratação (tema de saúde tratado nesta edição). Foi a primeira
atividade do grupo dos idosos, então também teve o intuito de chamá-los para as
próximas atividades, já que o bingo é uma atividade bastante atrativa e conhecida.

4

DESCRIÇÃO
O grupo iniciou o bingo da forma tradicional, utilizando as bolinhas numeradas e,
após algumas partidas, foi realizada uma rodada especial, trocando as bolinhas
numeradas por palavras associadas ao tema de saúde central, a desidratação, sendo
que a cada saída de uma palavra, o grupo explicava qual a relação da mesma com o
tema central. Em seguida, as demais rodadas foram de bingo tradicional.

5

SUGESTÕES
Neste ano, foi possível a realização de um bingo só para crianças no mesmo horário
e em um diferente local (realizado pelo grupo das crianças), e percebeu-se que foi
muito melhor dessa forma.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 20 pessoas
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
- Mesas e cadeiras;
- Rolo de macarrão (no mínimo 1 pra cada 3 participantes);
- Toalha para forrar as mesas;
- Copo com água para moldar a argila;
- Facas;
- Moldes para argila.

3

OBJETIVO
Gerar uma maior integração entre os moradores da cidade e melhorar a
autoestima através da descoberta de novos talentos (manipulação de argila).

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi conduzida por uma professora convidada (Silvania, que trabalha no
biotério das químicas). A atividade foi iniciada com uma dinâmica quebra-gelo, onde
cada participante falava o seu nome e uma qualidade. Após isso, os participantes
receberam pedaços de argila e instruções de como moldá-las. No meio da atividade
ocorreu uma pausa para um lanche da tarde e no ﬁnal foi feito uma exposição com
todas as obras criadas.

5

SUGESTÕES
Realizar um treinamento/capacitação para os jornadeiros antes da atividade, porque
devido o número de participantes, não foi possível dar a devida atenção à todos.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 20 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Crachá;
- Barbante;
- Cadeiras;
- Caixa de som;
- Canetas.

3

OBJETIVO
Trabalhar a questão da autoestima, ressaltando as qualidades das pessoas, e
melhorar a integração entre os moradores através do compartilhamento de
experiências.

4

DESCRIÇÃO
Iniciou-se a atividade com a dinâmica do barbante, em que um participante
compartilhava uma diﬁculdade que enfrentou durante a vida e os demais
participantes da roda tinham que sugerir soluções/dar conselhos. Quem
sugerisse uma solução/conselho, pegava o rolo de barbante, enquanto quem
deu continuava segurando, e assim seguia até todos terem participado. Os idosos
foram super participativos e realmente compartilharam seus problemas e, no ﬁnal,
todos estavam interligados pelo barbante.
Em seguida, foi realizada uma atividade com músicas, em que foi pedido para
eles reviverem memórias por meio delas, e as músicas foram boas para animar o
ambiente após a atividade anterior.
Por ﬁm, foi realizado um jogo da memória adaptado, com temas pertinentes à
saúde do idoso, como higiene da dentadura e posturas adequadas para
realização de atividades domésticas. os participantes pareceram interessados em
aprender sobre os temas propostos.
Além das três atividades, logo antes da primeira, o grupo entregou crachás para
todos os participantes, e durante o decorrer das atividades, foi feita várias
pausas, nas quais eles trocavam de crachás (aleatoriamente) e escreviam uma
qualidade no verso do crachá que recebeu. No ﬁnal da atividade, o grupo pegou
e leu os nomes e as qualidades que estavam escritas, e foi onde muito deles
descobriram algumas qualidades que não sabiam que tinham.

5

SUGESTÕES
Manter sempre alguma atividade para compartilhar experiências de vida, atraiu
muito o público alvo.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 60 pessoas
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
- Um kit de bingo (roleta, bolas numeradas e cartelas);
- Cadeiras e mesas;
- Prendas (doações dos próprios jornadeiros);
- Impressão das cartelas da rodada especial;
- Canetas e lápis.

3

OBJETIVO
Promover o entretenimento para a população idosa e, ao mesmo tempo, como
foi o último ano do ciclo de Fernão, chamar a atenção para temas de saúde que
foram abordados na jornada durante o ciclo todo: Uso correto de medicamentos,
alimentação saudável, hipertensão, hipercolesterolemia, anemia e diabetes, e
ver o que eles sabiam a respeito dos temas.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi muito similar a um bingo tradicional. Entretanto, as cartelas foram
personalizadas em algumas rodadas e, nelas, no lugar dos números, havia palavras
relacionadas aos temas de saúde que foram abordados, e que eram as respostas das
frases que a pessoa que estava cantando o bingo deveria falar. Dessa forma, ao sair o
número X, a pessoa cantará a frase Y correspondente, e os participantes deveriam
adivinhar qual a palavra presente em sua cartela que respondia aquela pergunta, para
assim marcar o quadrado. O participante ganhador da rodada é aquele que preenche a
cartela primeiro. Para cada cartela foi estabelecido cinco prêmios, sendo eles quatro
designados para quina e uma cartela cheia. O restante das rodadas foi do bingo
tradicional.

5

SUGESTÕES
Controlar melhor o tempo da atividade e o número de rodadas e prendas, visando
com que todos tenham a chance de ganhar alguma coisa. Além disso, o bingo é
uma atividade que chama muito público, então pensar em realizar em espaços
grandes. Também é interessante rever a necessidade de compra de um novo
conjunto de bingo, visto que o kit que a jornada possui já está “velhinho” e
desatualizado (entre números e colunas do bingo), o que pode inﬂuenciar na ﬂuidez
da atividade.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 5 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Papel cartão (para confeccionar o tabuleiro, o dado e as ﬁchas);
- Origamis (para serem os jogadores).
- Adereços (perucas, chapéus) para as prendas

3

OBJETIVO
Fazer com que os idosos se recordem das fases
de suas vidas e observem seus antigos gostos e
diﬁculdades, com o intuito de que eles
percebam que existem coisas que antes os
incomodavam mas que agora não incomodam
mais, e que eles são capazes de resolver
problemas e superar diﬁculdades.

4

DESCRIÇÃO
A atividade se inicia com a apresentação dos idosos em duplas aleatórias, sendo que
uma pessoa apresentará a outra para o resto do grupo. Após isso, eles são divididos
em grupos para jogar um jogo de tabuleiro, no qual haverá 15 casas e cada uma terá
uma frase/pergunta que fará o jogador contar um pouco sobre a fase de sua vida. O
tabuleiro era dividido em fases da vida (infância, juventude, fase adulta e velhice) e
apresentava frases/perguntas sobre cada uma dessas fases. As frases foram
divididas em problemas antigos e histórias de vida e havia algumas casas do
tabuleiros com algumas prendas. No ﬁnal do tabuleiro todos respondiam em um
papel a pergunta "o que te faz feliz agora?" e entregavam a resposta aos jornadeiros.
Após todos os participantes escreverem, reuniu-se todos os jogadores em roda para
a leitura dos papéis.

5

SUGESTÕES
Aumentar a divulgação das atividades para que haja um número maior de
participantes.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 10 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Pratos de isopor;
- Esponjas;
- Tinta Guache;
- Papel cartão, cortiça ou EVA e barbante;
- Canetas e lápis;
- Palito de churrasco.

3

OBJETIVO
Incentivar a criação artística dos idosos,
valorizando a capacidade deles de aprender
nessa fase da vida, além de reforçar os laços
entre jornadeiros e idosos a partir da troca
de experiência.

4

DESCRIÇÃO
A atividade se baseou na criação de quadros, usando a técnica da xilogravura no
isopor, tendo um interesse e participação intensos durante a atividade.

5

SUGESTÕES
Como a atividade foi planejada de última hora devido a imprevistos, faltou uma maior
capacitação do grupo para ajudar com diﬁculdades relacionadas a técnica, então
talvez seja interessante pensar em atividades alternativas para possíveis imprevistos,
além de testar todas as atividades antes de sua realização.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
Materiais demonstrativos de funcionamento da insulina no corpo; de pulmão
saudável versus de pulmão com enﬁsema; alimentos para degustação cega.

3

OBJETIVO
Era trazer educação a partir de curiosidades sobre temas relacionados à saúde.

4

DESCRIÇÃO
Atividade realizada no ginásio da cidade. Foram montadas estações com cadeiras e
carteiras que levamos para o local. Cada estação foi responsável por um tema, dentre
eles destacam-se a diabetes (sobre o funcionamento das insulinas) e a importância dos
5 sentidos do ser humano para alimentação a partir da degustação com os olhos
vendados de alimentos. Foram transmitidas dicas para evitar quedas principalmente no
caso de idosos e, também, informou-se sobre problemas recorrentes associados ao
uso constante cigarro (tabagismo) por meio da apresentação de dois tipos de pulmões,
um saudável e outro com enﬁsema decorrente do fumo. Observou-se que o público
ﬁcou intrigado. Tiveram outras atividades.

5

SUGESTÕES
Sugere-se variar os temas, abordando assuntos como obesidade e hipertensão. Trazer
informações sobre os benefícios da atividade física e dicas para uma alimentação
equilibrada, com receitas fáceis e gostosas. O local deve ser melhor organizado, de
preferência com uma semana de antecedência, pois tivemos problemas principalmente
para transportar as cadeiras e carteiras da escola para o ginásio (que ﬁcava longe) à pé
com os braços e pernas dos Jornadeiros.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 100 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Folheto para divulgação e folheto com o check list ﬁnal

3

OBJETIVO
Aumentar a adesão ao tratamento na população em geral, auxiliando na relação
paciente e médico quanto à importância do paciente e de seu posicionamento no
consultório. Também estimular a realização dos exames preventivos e a vacinação.

4

DESCRIÇÃO
Na Feira da Saúde, nós realizamos três atividades. A primeira foi a "meu médico, meu
amigo", onde ﬁzemos um teatro para mostrar como deve ser feita uma consulta no
médico e em um segundo momento mostramos uma consulta onde o paciente não é
bem atendido e sai com várias dúvidas. No ﬁnal entregamos um check list com os
principais pontos que devem ser atendidos na consulta para garantir que não restem
dúvidas.
Na Feira, nós falamos também sobre a prevenção do câncer de próstata e o de mama
com cartazes, folhetos informativos e ﬁzemos um modelinho de ovário. Por ﬁm nós
falamos também sobre a importância da vacinação, para os adultos ﬁzemos cartazes
mesmo e para as crianças um livrinho de colorir com algumas analogias para explicar a
vacinação. Como éramos um grupo grande deu para dividir tudo entre todos.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Materiais para confecção dos stands, como cartazes, TNT, mesas e carteiras.

3

OBJETIVO
Informar a população sobre diversos temas de saúde (humana e animal) e bem-estar.

4

DESCRIÇÃO
Diversos estandes de todos os grupos, que abordavam diversos assuntos
(alimentação, desidratação, alongamentos, estresse, higiene, drogas, saúde sexual e
animais).

5

SUGESTÕES
Tivemos alguns problemas como falta de divulgação, além do horário marcado em si
(nos ﬁnais de semana as pessoas não costumam sair, e se saem, vão para a igreja).
Além disso, faltou comunicação com os outros grupos de atividades (foram pensados
estandes muito semelhantes). Assim, deixo como sugestão não realizar o evento de
ﬁnal de semana. Além disso, sugerimos não realizar uma segunda feira, ou então
modiﬁcar o nome da atividade (não é atrativo e algumas pessoas não entendem o
objetivo). Seria interessante abordar temas úteis para a cidade saber em relação aos
serviços de saúde oferecidos pela própria cidade (por exemplo, o CRAS).
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
- Cartazes, mesas e cadeiras.
- Materiais especíﬁcos para cada grupo de acordo com o tema.

3

OBJETIVO
Informar a população sobre diversas áreas de atuação da Farmácia, em comemoração
aos 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP.

4

DESCRIÇÃO
Cada grupo de atividade ﬁcou responsável por fazer uma atividade relacionada a
alguma área da farmácia. Fizeram sobre análises clínicas, cosmética, medicamentos,
alimentos.

5

SUGESTÕES
Veriﬁcar a previsão do tempo, pois a feira teve que mudar de lugar devido à previsão
de chuva.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Cartazes, mesas e cadeiras
- Materiais especíﬁcos para cada grupo de acordo com o tema

3

OBJETIVO
A feira foi um “Show de Ciências”, com o objetivo de trazer
informações sobre ciências que despertasse o interesse das
pessoas, por meio de atividades lúdicas e bastante visuais.

4

DESCRIÇÃO
Cada grupo de atividade ﬁcou responsável por fazer uma atividade relacionada a
ciências, com experimentos de diversos tipos, como óleo em água, mentos na coca
cola, glúten do pão, estourar bexiga com laranja, vela de laranja, densidade. Teve uma
participação especial do “Química em Ação”, conjunto de alunos que fazem atividades
utilizando experimentos de química básica e ﬁzeram alguns destes para as crianças.

5

SUGESTÕES
A atividade da feira foi divulgada como
“SHOW DE CIÊNCIAS”, para que tentasse
atrair mais o público, e de fato teve uma
presença maior de crianças e pais, no entanto
ainda teve uma quantidade menor de
pessoas devido ao horário e por ser no
sábado, e também por conta do calor.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos
Participantes: 30 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Cartazes, mesas e cadeiras
- Materiais especíﬁcos para cada grupo de acordo com o tema

3

OBJETIVO
A feira de saúde teve como tema “O Corpo Humano”, com o objetivo de trazer
informações sobre ciências que despertam o interesse das pessoas, utilizando-se
de atividades lúdicas e visuais.

4

DESCRIÇÃO
Cada grupo de atividade ﬁcou responsável por um sistema do organismo, para realizar
uma atividade relacionada ao corpo humano, com experimentos de diversos tipos, como
teste de paladar, maquetes exempliﬁcando o sistema renal, o efeito da mastigação no
corpo, entre tantos outros. Os sistemas abordados foram:
-

Sistema Cardiorespiratório: Jornada para Sempre (JPS)
Sistema Digestório: Adolescentes
Sistema Nervoso: Crianças
Sistema Nervoso Sensorial (Olfato, tato e paladar): Lazer
Sistema Nervoso Sensorial (Visão e audição): Idosos
Sistema Renal: Informação em Saúde

5

SUGESTÕES
A feira de saúde teve uma quantidade relativamente baixa de participantes, mas
havia “picos” em que muitas crianças apareciam ao mesmo tempo em um stand e
gerava certa desorganização ao se demonstrar os experimentos e atividades.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Agentes Comunitários de
Saúde (ACS)
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 45 min

2

MATERIAIS
- Material impresso para consulta pelas ACS (pequena apostila).
- Slides com o conteúdo abordado.
- Materiais multimídia (telão, projetor e computador).

3

OBJETIVO
O objetivo era detectar os principais problemas enfrentados por esses proﬁssionais, a
ﬁm de propor soluções práticas e acessíveis, além de reciclar seus conhecimentos de
maneira interativa e útil.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi realizada com a participação das 4 Agentes Comunitárias da Saúde
(ACSs) do Programa Saúde da Família do Município. Os temas abordados foram os
exames de rotina mais pedidos pelos médicos do posto de saúde, que foram divididos
nos seguintes grupos para facilitar o entendimento:
• Tireoide: TSH, T3, T4, T4 livre;
• Circulação: Colesterol total e frações, ferritina e hemograma;
• Músculos: CPK;
• Próstata: PSA;
• Função Renal: Creatinina, ureia e albumina;
• Glicemia: Glicose e hemoglobina glicada;
• Parasitoses: Toxoplasmose e parasitológico.
Todos os exames foram explicados a partir de como eles são feitos, qual a
necessidade de suas realizações e quais as doenças às quais estão relacionados. O
material utilizado foi uma apresentação e uma apostila de apoio, feita pelos próprios
alunos.
Em 2013, a Dinâmica de Valorização, que consistia em resgatar os valores e a extrema
importância que esses proﬁssionais têm frente à comunidade onde atuam, levantou as
limitações enfrentadas pelos agentes de saúde em sua jornada de trabalho. Os temas
“Uso Correto de Medicamentos” e “Interações Medicamentosas”, também já
trabalhados anteriormente, buscaram um melhor entendimento sobre os conceitos
básicos de armazenamento e descarte de medicamentos, prazos de validade, que
possibilitem maior segurança e efetividade no tratamento da população.
O encontro com esses proﬁssionais têm grande importância no cotidiano no Posto de
Saúde do município, pois é um momento de esclarecimento de dúvidas e
complementação e aprimoramento do trabalho realizado.
A atividade foi conduzida pelos alunos, previamente preparados e treinados, e pela
professora orientadora, Primavera Borelli. Ao ﬁnal das atividades foram entregues
apostilas de consultas contendo todos os temas discutidos e o certiﬁcado de
participação.

5 SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões..
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: ACS
Participantes: 4 pessoas
Tempo estimado: 1h

2

MATERIAIS
- Slides com o conteúdo abordado (disponibilizados após o encontro)

3

OBJETIVO
Era detectar os principais problemas enfrentados pelos ACS a ﬁm de propor soluções
práticas e acessíveis, além de reciclar seus conhecimentos de maneira interativa e útil.

4

DESCRIÇÃO
Os temas das atividades foram sugeridos pelas próprias agentes. A atividade contou
com a participação das 4 ACSs do Programa Saúde da Família do Município. Os temas
foram doenças contagiosas e infecções, com a ajuda da residente de Farmácia, Paula
Ferreira Castro, que acompanhou os alunos para abordar as seguintes doenças:
Conjuntivite, Diarreia, Pneumonia e Infecção Urinária. Com a participação da Profa.
Sabrina, foi trabalhado o tema Toxoplasmose no 1º dia de atividade. Nos dois dias
seguintes de atividades trabalhamos cada dia dois dos temas sugeridos.
Essas atividades têm muita importância para a UBS do município, pois permite que
suas proﬁssionais esclareçam dúvidas, aprendam e atualizem seus conhecimentos,
tornando mais eﬁciente o trabalho realizado. A atividade foi conduzida pelos alunos,
previamente preparados e treinados; pela residente de Farmácia Paula Ferreira Castro;
pela professora Sabrina Epiphanio e pela professora orientadora Primavera Borelli.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Todos os tipos
Participantes: 70 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Equipamentos multimídia, como computador e projetor

3

OBJETIVO
O objetivo da atividade era promover uma discussão lúdica sobre saúde mental, de
uma forma que não deixasse de lado o entretenimento.

4

DESCRIÇÃO
A atividade consistia em apresentar o ﬁlme 'Divertidamente' para todas as idades e,
logo em seguida, seria realizada uma discussão sobre saúde mental (principalmente
depressão) e preconceito.

5

SUGESTÕES
Enfrentamos algumas diﬁculdades durante a atividade. Número inesperado de
pessoas, espaço limitado e diferença de faixa etária (com presença de idosos, crianças
e adolescentes) foram alguns dos obstáculos encontrados. Assim, percebemos a
necessidade de um espaço maior, além da separação de faixas etárias para abordar de
maneira adequada os temas levantados no ﬁlme. Talvez tentar fazer uma dinâmica,
após o ﬁlme, seja uma boa maneira de iniciar a conversa.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: ACS
Participantes: 5 pessoas
Tempo estimado: 2h para cada encontro

2

MATERIAIS
- Rolo de barbante, material para impressão de um Guia de Saúde.

3

OBJETIVO
Troca horizontal de informações e conhecimento, a ﬁm de conhecer o trabalho delas e
as demandas da cidade. Criar vínculo entre o sistema de saúde e jornadeiro,
procurando tirar dúvidas e dar orientações.

4

DESCRIÇÃO
Foram dois encontros. No primeiro, começamos com uma dinâmica de quebra gelo
(dinâmica do barbante), seguida por uma roda de discussão sobre adesão ao
tratamento. Depois disso, foi entregue um guia prático de como se preparar para os
exames oferecidos na cidade e coletadas as demandas da cidade para abordar num
próximo encontro. Neste, foram discutidas basicamente essas demandas: uso correto
da insulina, mitos e verdades sobre dengue e discussão sobre drogas. Finalizamos
com a entrega de um livro com recados dos moradores de Fernão, ressaltando a
importância das ACS.

5

SUGESTÕES
Restringir participação de pessoas que não são do grupo, pois são poucas as ACS da
cidade e elas podem ﬁcar inibidas. Preparo de material físico para entregar para as
ACS no ﬁm do encontro. Iniciar uma troca de informação com os residentes, para
otimizar o trabalho.
Preparar algum tipo de homenagem, para a valorização do trabalho delas. Conhecer
um pouco sobre o sistema de saúde da cidade e expandir o trabalho para outros
participantes da equipe multiproﬁssional (farmacêutico e técnico, por exemplo). Visita
ao posto e hospitais para quais os pacientes são encaminhados.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: ACS
Participantes: 4 ACS
Tempo estimado: 3 dias om 4 horas cada

2

MATERIAIS
- Vídeo editado com cenas sobre empatia e usuários de drogas e alcoólatras
- Alimentos para Coﬀee Break
- Folhas com as perguntas norteadoras impressas (se necessário)

3

OBJETIVO
Foi pensado em fazer essa atividade em três partes, sendo elas:
1) Ida à UBS: ir na UBS antes das atividades para poder conhecer o espaço
e os funcionários.
2) 1º encontro: apresentar informações sobre empatia e o cuidado de
pacientes usuários de drogas lícitas e ilícitas e indivíduos com deﬁciências.
3) 2º encontro: apresentar informações sobre a importância da
comunicação com os pacientes e entre os proﬁssionais de saúde.

4

DESCRIÇÃO
1) Conversar com os ACS para conhecê-los, levar informações sobre asma e uso de
espaçadores e recolher demandas deles. Pensa-se em um encontro rápido (de no máx 1h)
durante período que estejam todos presentes na UBS.
2) Dividida nas seguintes etapas:
I) Apresentação (15 min): cada um fala seu nome, de onde veio, o que faz e uma curiosidade
sobre si.
II) Vídeo (não disponível): para estimular o emocional dos ACS, passar vídeo com cenas de
empatia (ou não) para com usuários de álcool e de drogas. Duração: 25 min.
III) Dinâmica: após vídeo, separar 3 grupos: o primeiro vai discutir a pergunta “o que você
sentiria se estivesse no lugar do protagonista?”; o segundo vai pensar sobre “o que você
faria para ajudar essas pessoas?”; e o terceiro falaria sobre “o que achou das cenas?”. Os
dois primeiros seriam compostos por dois ACS cada e dois integrantes do grupo INFO para
atuarem como intermediadores da conversa. O terceiro seria formado pelos demais
jornadeiros e os convidados. Depois das discussões dentro dos grupos, as ideias levantadas
em cada um deles seriam apresentadas. Duração: 1h20min.
IV) Coﬀee break (30 min): pausa para banheiro, café, conversa e reﬂexão sobre a dinâmica.
V) Conversação: fazer link com o vídeo apresentado e a dinâmica e iniciar discussão sobre o
tema “álcool e drogas”. Perguntas Norteadoras da Conversa no anexo 1. Duração: 1h30min.
3) Dividida nas seguintes etapas:
I) Dinâmica da Comunicação (1h30min): discutir sobre comunicação e empatia para com
pessoas com deﬁciência física, mental, psicológica. Ela é organizada da seguinte maneira:
ii) Desenvolvimento
Separam-se as pessoas em dois grupos e cada um recebe uma frase com determinadas
regras para realizar o jogo. Abaixo exemplos.
Regras
1 - Cada grupo precisa passar a informação escrita no papel recebido para o outro grupo por
meio da resposta das perguntas feitas por outros grupos.
2 - No início do jogo, cada grupo receberá uma dica sobre a frase dos outros.
3 - Quando o jogo começar, cada grupo tem, por rodada, o direito de responder a uma
pergunta e fazer outra, de acordo com as regras que irão receber. Estas regras são diferentes
para cada grupo. Os grupos recebem dicas adicionais nas rodadas 5ª e 15ª.
Grupo 1
Premissa do papel sorteado: “As aranhas não voam”.
Dica 1 (1ª rodada): Mundo animal.
Dica 2 (5ª rodada): Animal pequeno de oito patas.
Dica 3 (15ª rodada): Habilidade (ou não) do animal.
Regras:
-Proibido falar a palavra “animal” e “não”.
-Trocar a palavra “negativo” por “nojento”, “céu” por “árvore” e “asas” por “mangueira”.
-Sempre que alguém, de qualquer um dos times, acenar positiva ou negativamente com a
cabeça, o mais novo do grupo tem que falar “abelha”.
-As respostas precisam ser diretas. Não pode fugir de usar as palavras trocadas.

Grupo 2
Premissa do papel sorteado: “O Papa dorme no Vaticano”.
Dica 1: Igreja.
Dica 2: Personalidade e cidade da Europa.
Dica 3: Ação da personalidade na cidade.
Regras:
-Proibido falar a palavra “católica” e “sim”;
-Trocar a palavra “claro” por “aleluia”, “Itália” por “chuteira” e “bíblia” por “maquiagem”;
-Sempre que alguém, de qualquer um dos times, falar “o que?” o mais velho do time precisa
falar “bruxaria”.
-As respostas precisam ser diretas. Não pode fugir de usar as palavras trocadas.
IIi) Discussão sobre a dinâmica (30 min): pretende-se ter uma conversa sobre a dinâmica para
discutir sobre o tema da comunicação. A sugestão é de que os presentes imaginem a
importância de entender o outro grupo mesmo que este tenha uma maneira se comunicar
diferente da dele. Para manter uma conversa duradoura e produtiva, há Perguntas
Norteadoras da Conversa no anexo 2.
Iv) Coﬀee break (30 min): pausa para banheiro, café, conversa e reﬂexão sobre a dinâmica.
V) Vídeo sobre “Tratamento Humanizado vs Não-humanizado” (não disponível): juntar a ideia
da dinâmica com a que será apresentada no vídeo para conversar sobre como é importante
cuidar das pessoas independente das diferenças que temos com elas; e, além disso, trazer
possíveis alternativas de abordagem para melhorar o atendimento dos pacientes. Duração: 1h.
Vi) Conclusão sobre o que se passou nas atividades: considerou-se ter uma conclusão ﬁnal
para juntar os dois temas conversados na primeira e na segunda conversas para podermos
falar sobre como as duas estão relacionadas (em relação à empatia, ao cuidado, à atuação
dos proﬁssionais da Atenção Primária à Saúde (APS), à abordagem com indivíduos em
condições especiais). Pensou-se em, ﬁnalmente, entregar um livreto com os elogios e os
comentários dos colegas de trabalho da UBS sobre os ACS. Duração: 1h.

5

SUGESTÕES
O objetivo da atividade não foi alcançado. Não foi possível ter um encontro inicial com os ACS
por razão dos horários deles, o que comprometeu o andamento das outras dinâmicas. No
primeiro encontro, foi-se discutido mais sobre espaçadores e asma com auxílio dos residentes
de Farmácia Clínica presentes na conversa.
Os proﬁssionais precisam estar interessados na discussão, caso contrário não acontece uma
dinâmica interessante. Os intermediadores precisam desempenhar um papel de
estimuladores dessa conversa, então precisam estar preparados em relação ao tema. Muitos
do Jornadeiros do grupo não estavam preparados para as discussões como havia sido
programado, comprometendo o andamento das atividades.

6

ANEXOS
1. Perguntas Norteadoras da Conversa:
1. Vocês acham que esse problema acomete apenas os adolescentes ou também adultos?
2. Vocês acham que o papel do CRAS é cuidar desse assunto? Por quê?
3. Vocês acham que isso é um trabalho de outro equipamento de saúde? Essa demanda
precisa ser passada para a Secretaria da Saúde e para o Prefeito?
4. Quais proﬁssionais vocês acham que trabalha com isso? Tem algum na cidade? Deveria?
5. Vocês conseguem sugerir mudanças na cidade em relação à saúde?
6. A UBS como um todo consegue fazer alguma coisa pra tratar do assunto?
7.
Vocês
têm
algum
treinamento
sobre
drogas
e
álcool?
8. Quais são as orientações para quando vocês se deparam com situações de uso de drogas
e
álcool?
O
que
vcs
dizem
pra
família
e
pra
pessoa?
9. Vocês sabem se tem algum grupo de recuperação para dependentes?
10.
Por
que
vocês
acham
que
eles
usam
drogas?
11.
Vocês
acham
que
usar
drogas
em
geral
é
ruim?
Por
quê?
12. O que é vício pra vocês? Vocês acham que só podemos viciar em drogas? Por quê?
13. Como a população trata do assunto? Eles sabem o que acontece e tentam fazer alguma
coisa?
14. Como vocês lidariam alguém da família de vocês se ele fosse viciado? Levaria ele pra
algum
lugar?
15. Como foi esse ano pra vocês? Melhorou a situação?
2. Perguntas Norteadoras da Conversa:
1. O que você fez para que o outro time te entendesse?
2. O que você achou mais difícil em se expressar pro outro time?
3. O que você achou difícil para entender o outro time?
4. Você acha que o outro time poderia ter feito mais coisas para facilitar a comunicação?
5. O que você achou da dinâmica?
6. Ficou mais fácil quando vocês começaram a se mobilizar para entender uns aos outros?
7. Todo mundo teve paciência ou as pessoas se irritaram ao longo do processo?
8. Como vocês se sentiram quando perceberam que começaram a se entender?
9. Foi mais fácil a comunicação quando vocês começaram a se ajudar?
10. Qual foi a maior diﬁculdade que vocês sentiram ao fazerem a dinâmica?
11. Qual foi o passo que vocês tiveram que tomar para que a dinâmica ﬁcasse mais fácil?
12. Vocês acham que seria possível chegar ao ﬁm da dinâmica sem ajudar uns aos outros?
13. Vocês se sentiram em uma competição entre os grupos? Se sim, como foi essa sensação?
14. O que vocês mudariam durante a participação de vocês no jogo?
15. Qual parte do jogo vocês acharam mais importante e o que vocês poderiam trazer para
vida real sobre essa situação?
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Funcionários do posto de saúde
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Material impresso pelos Jornadeiros.

3

OBJETIVO
Discutir a importância da multiproﬁssionalidade no contexto da saúde e da importância
da comunicação entre os proﬁssionais da UBS. Queríamos também que as pessoas
entendessem a realidade do paciente e não apenas o seu quadro clínico.

4

DESCRIÇÃO
Foi criada uma situação de um paciente que não tinha adesão ao tratamento. Incluímos
diversos personagens, que seriam representados pelos funcionários da UBS (paciente,
médico, ﬁlha, vizinha), que poderiam escolher o que queriam ser. Dividimos as pessoas
em grupos e, em cada grupo, havia um personagem citado acima. A pessoa escolhia
um papel e explicamos em particular para ela a situação que ela iria representar e
depois os personagens se reuniam. A situação era uma consulta com a médica, a
paciente e a ﬁlha, e cada pessoa tinha que representar seu papel com suas
diﬁculdades e pontos de vista, de acordo com o que falamos para cada um no começo
da atividade. Depois, unimos todos os grupos para ver o que cada um decidiu fazer
para melhorar a adesão ao tratamento e compartilhar as percepções dos participantes.
Fora isso, antes de começar a atividade, foram dados papéis para eles escreverem
uma palavra que representasse o que estavam sentindo, e passamos outro papel no
ﬁnal. Montamos um quadro comparando estas palavras. Ao ﬁnal, as residentes de
Farmácia Clínica apresentaram slides sobre Comunicação em Saúde.

5

SUGESTÕES
Quando ﬁzemos, deixamos a participação opcional, e a escolha dos papéis foi livre.
Muitas pessoas optaram por só serem observadoras da atividade e não participaram
na discussão do caso. Quando pedimos para elas se voluntariarem para os
personagens ﬁcou uma situação difícil pois elas não estavam se manifestando, e nos
papéis do início da atividade escreveram palavras como "medo, vergonha, ansiedade".
Talvez o fato de a atividade ser interativa não agradou aquele público.

WWW.JORNADAFARMACIAUSP.COM

1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: ACS
Participantes: 3 pessoas (comporta mais)
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Folder sobre hipertensão elaborado pelos Jornadeiros

3

OBJETIVO
O objetivo era ter uma conversa a respeito da hipertensão abordando assuntos como
adesão dos pacientes ao tratamento, a importância do cuidado com a saúde e os
riscos que a doença pode causar.

4

DESCRIÇÃO
Foi feita uma roda de conversa para discutir assuntos relacionados à hipertensão
(adesão ao tratamento, cuidados, consequências) e ao ﬁnal foi entregue folder com a
abordagem da doença. Os ACS compartilharam histórias sobre o tratamento dos
pacientes, tiraram dúvidas, sanadas pelas residentes em Farmácia Clínica do Hospital
Universitário da USP que estavam presentes e, também, mencionaram sobre a adesão
e o acompanhamento desses pacientes. Ensinamos para o Agentes as analogias que
usamos durante as visitas e Campanhas de Saúde realizadas pela Jornada na cidade.
Entregamos o folder e deixamos também alguns no posto junto com cartilhas de
orientação utilizadas nas Campanhas de Saúde.

5

SUGESTÕES
Não estavam presentes todos os ACS apesar ter sido marcado o encontro em data e
horário que teoricamente todos estariam. Dois do total de cinco estavam ausentes.
Nesse caso, se tivesse sido avisado, o grupo de Informação em Saúde poderia ter sido
dividido em 2 e a mesma atividade feita em duas datas/horários diferentes para que
todos os ACS pudessem participar.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Funcionários do posto de saúde
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Material impresso pelos jornadeiros.

3

OBJETIVO
Esclarecer dúvidas e incentivar discussão sobre uso de medicamentos psicotrópicos
pela população.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi idealizada em quatro etapas:
1) Realização de um quiz;
2) Discussão de caso criado pelo grupo sobre uso de medicamento psicotrópicos;
3) Apresentação de práticas complementares/alternativas ao uso de psicotrópicos para
melhoria da qualidade de vida dos pacientes;
4) Apresentação de uma cartilha informativa.
Iniciou-se a atividade com um quiz feito no site Kahoot, de forma a quebrar o gelo
entre os participantes e começar uma reﬂexão sobre o assunto. Havia 4 perguntas com
alternativas, para assinalar a que estava correta. As questões foram as seguintes:
1- O que vocês entendem por medicamentos psicotrópicos?
a) Somente medicamentos para depressão
b) Medicamentos utilizados para insônia
c) Medicamentos para esquizofrenia
d) Todas as alternativas

2- Vocês acham que causa algum tipo de dependência?
a) Não, somente drogas ilícitas causam dependência
b) Sim, mas só quando usadas incorretamente
c) Sim, por isso só deve ser vendida sob prescrição
d) Depende do paciente
3- Efeitos adversos
a) Sonolência
b) Confusão e Esquecimento
c) Agitação
d) Todos as alternativas
4- O Rivotril deve ser a primeira opção em pacientes com insônia.
a) Verdadeiro
b) Falso
Na segunda etapa, foi discutido sobre um caso de um paciente que possuía indicação
de uso do medicamento Rivotril, mas que havia começado a apresentar sinais de
dependência e não aceitou as orientações do médico para realizar atividade físicas, ao
invés de aumentar a dose. O paciente havia utilizado, então, sua amizade prévia com o
farmacêutico para comprar doses maiores do medicamento mesmo sem a prescrição.
Este caso possuía como objetivo a discussão do papel do farmacêutico; a orientação
adequada a ser dada sobre práticas alternativas e seus benefícios; e a orientação
sobre o uso abusivo desses medicamentos (e consequências nocivas deles).
Na terceira etapa da atividade, foi realizada uma apresentação sobre as práticas
alternativas que poderiam ser incentivadas aos pacientes para complementar ou
tentar, quando possível, substituir a terapia medicamentosa. Na apresentação foram
focadas atividades já desenvolvidas na cidade, como forma de incentivo e
parabenização aos proﬁssionais da cidade, pois estes já possuíam formas de minimizar
a utilização do uso desses medicamentos.
Finalmente, foi apresentada uma cartilha [6. ANEXO] que explica sucintamente o que
são os medicamentos psicotrópicos, com foco nos depressores do sistema nervoso
central, e como agem no organismo. Além de também mostrar como funciona o
mecanismo de tolerância e dependência e alertar para os principais riscos do uso
deste medicamento.

5

SUGESTÕES
Pesquisar previamente sobre grupos e atividades já existentes na cidade em relação
ao tema. Além disso, é muito importante estar bem preparado para lidar com os
levantar que os proﬁssionais de saúde irão levantar, sendo muito importante o grupo
estar acompanhado de farmacêuticos já formados durante a atividade.

2

ANEXO

1

6
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Funcionários do posto de saúde
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Material impresso pelos jornadeiros.

3

OBJETIVO
Atender uma demanda trazida pelos jornadeiros nos outros anos trazendo uma
discussão sobre o assunto com os proﬁssionais de saúde da cidade e introduzir o
conceito da política de redução de danos para os funcionários da UBS.

4

DESCRIÇÃO
Inicialmente, o assunto foi introduzido com um vídeo explicativo sobre o mecanismo de
ação das drogas e como ela interfere em nosso sistema nervoso central, além de uma
parte do documentário feita pela ONG “É de lei”. Em seguida, foi feita uma
apresentação em slides sobre o histórico e conceito da política de redução de danos.
Para tornar a atividade mais interativa, realizou-se uma discussão sobre casos
hipotéticos e variados para entender em quais situações seria pertinente aplicar a
política de redução de danos. Foram abordadas estratégias para redução de danos em
relação ao uso abusivo de álcool, cocaína, maconha, crack, e quais eram as principais
estratégias utilizadas no Brasil. Com o intuito de trazer mais embasamento sobre o
porquê da importância do tema discutido, foram mostrados alguns dados sobre os
resultados das estratégias da política de redução de danos em países europeus, como
a Holanda e França, além dos efeitos de políticas públicas no Brasil, como o Programa
Braços Abertos.

Como ﬁnalização da atividade, ressaltou-se qual é o papel de um agente de saúde em
pacientes dependentes de drogas de abuso e como deve ser realizado uma
abordagem humanizada. Para ter um feedback da atividade, foi utilizado um software
interativo chamado Mentimeter, em que os participantes poderiam escrever o que
acharam da atividade, quais eram suas dúvidas e como estavam se sentindo após
todos os temas apresentados.

5

SUGESTÕES
Pesquisar previamente sobre grupos e atividades já existentes na cidade em relação
ao tema. Além disso, é muito importante estar bem preparado para lidar com os
levantar que os proﬁssionais de saúde irão levantar, sendo muito importante o grupo
estar acompanhado de farmacêuticos já formados durante a atividade.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer idade
Participantes: 10 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Ingredientes escolhidos para o concurso,
ﬁlipetas para inscrição no concurso e brindes
para os vencedores.

3

OBJETIVO
Estimular o hábito de uma alimentação mais
saudável.

4

DESCRIÇÃO
A ideia é que os participantes façam o prato mais saudável possível e gostoso, sendo
que dois ingredientes (frango e cenoura) são obrigatórios. Estes são distribuídos
gratuitamente pelos jornadeiros. Oito jurados são responsáveis em avaliar,
principalmente, o quão saudável o prato é. O primeiro lugar pode escolher entre 3 kits
de produtos culinários, seguido pelo segundo, e o terceiro ﬁca com o kit que sobrar.
Além disso, todos os participantes recebem um botton. Os 3 kits são compostos de:
1. Um caderno de culinária, um timer de cozinheiro e uma bolsinha
2. Avental, luva, descanso de panela e puxa-saco
3. Uma cesta com uma colher de pau, mini ralador e descanso de panela

5

SUGESTÕES
Seria interessante colocar menos que 8 jurados, se preparar para uma quantidade
maior de pessoas do que a esperada, pensar em atividades de distração durante o
concurso e colocar na inscrição os alimentos que são obrigatórios.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer idade
Participantes: 20 pessoas
Tempo estimado: 1h30

2

MATERIAIS
Impressão do tabuleiro e das perguntas para o jogo e um dado gigante.

3

OBJETIVO
Passar algumas informações sobre saúde básica para as pessoas em forma de
dinâmicas e atividades lúdicas.

4

DESCRIÇÃO
A atividade tem como introdução um teatro interativo que ensina bons hábitos na
alimentação, além da higiene pessoal e comunitária, mostrando que um não é
suﬁciente sem o outro. Em seguida, realiza-se um circuito de brincadeiras que
estimulam colocar em prática os ensinamentos proporcionados pelo teatro.

5

SUGESTÕES
Planejar atividades mais práticas de serem realizadas, manter o teatro curto e
interativo, terminar o roteiro do teatro com maior antecedência para dar tempo de
ensaiar, recrutar pessoas com antecedência para participarem do teatro e ter a
logística da atividade pronta antes da jornada para conseguir passar a orientação
para o resto dos jornadeiros.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Material impresso e ﬁgurino do teatro

3

OBJETIVO
Proporcionar para as crianças, de forma
lúdica, noção de bons hábitos de vida que
inﬂuenciam um crescimento saudável e
previnem doenças.

4

DESCRIÇÃO
Nessa atividade, utiliza-se um jogo de
tabuleiro com casas de perguntas sobre
saúde básica, tratando de algumas
situações especíﬁcas que poderiam indicar
uma ação boa ou ruim, fazendo a pessoa
voltar ou avançar no jogo. O número 6 do
dado é composto por uma interrogação,
em que se é feito um desaﬁo quando o
dado para nessa posição.

5

SUGESTÕES
Seria interessante diminuir o número de casas do jogo, pensar em perguntas
interessantes, mas não difíceis, e misturar as faixas etárias, pois é muito interessante
ver pessoas de todas idades conversando de igual para igual.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer idade
Participantes: 50 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
A atividade deve ser realizada em uma quadra com trave de gol. Os materiais
necessários seriam um rede de vôlei, bola, caixa de som e imagens cortadas para
formar um quebra-cabeça.

3

OBJETIVO
Esta atividade consistiu em uma gincana de esportes com acessibilidade, com o intuito
de incentivar tanto a prática de exercícios físicos quanto uma reﬂexão sobre as
diﬁculdades que pessoas com deﬁciência física enfrentam nos esportes.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi constituída de 5 estações, com participação de cerca de 50 crianças,
que foram divididas em 5 grupos. Abaixo estão listadas as atividades de cada estação:
● Alongamento: todos os participantes começaram a gincana nessa estação e foi
abordado a importância do alongamento antes de se realizar qualquer exercício
físico e como fazê-lo de forma correta.
● Vôlei sentado: o grupo foi dividido em dois e as crianças só podiam se
locomover sentadas.
● Como chegar no gol: cada criança recebia uma bola e o intuito era chegar no
gol passando por alguns obstáculos, que eram perguntas gerais relacionando a
saúde com esporte. O objetivo era desconstruir alguns mitos sobre o tema e
enfatizar a importância do esporte para a saúde.

●

●

Mímica: uma criança era escolhida para fazer a mímica de algum esporte
enquanto as outras eram responsáveis por adivinhar esse esporte. Essa
atividade teve como propósito mostrar a diﬁculdade que os deﬁcientes auditivos
enfrentam e, além disso, as barreiras que existem para a comunicação.
Quebra-Cabeça: as crianças foram divididas em dois grupos e cada grupo era
responsável por montar um quebra-cabeça. A primeira imagem era de um atleta
jovem na olimpíada e a segunda era de uma idosa praticando esportes. O intuito
desse contraste era de mostrar que a prática de exercícios físicos é importante e
possível não só para os jovens, mas também, para os idosos.

Ao ﬁnal de cada estação, era feita uma pergunta para o grupo sobre as principais
diﬁculdades que eles enfrentaram ou curiosidades sobre o tema tratado. Como brinde
da atividade, foram distribuídas pipas às crianças com o símbolo da jornada.

5

SUGESTÕES
Seria interessante tentar agrupar as crianças por faixas etárias e ter mais jornadeiros
para ajudar. Outro ponto legal para trabalhar seriam atividades que representem os
pais, ou seja, em que estes possam participar a distância, por exemplo criando algo
com o ﬁlho para ser apresentado durante a atividade.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer idade
Participantes: 35 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Bambolês, bola, bexiga, farinha, jaleco e um cenário de uma casa desenhado.

3

OBJETIVO
O objetivo era tratar do uso, armazenamento e descarte correto de medicamentos com
diferentes faixas etárias.

4

DESCRIÇÃO
A atividade foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro com três estações que
abordaram cada um dos diferentes tópicos sobre medicamentos (armazenamento,
adesão e descarte), e o segundo um teatro de fechamento para ﬁxação de todos os
conceitos explorados nas estações.
A estação de armazenamento contou com um cenário que ambientalizava cada
cômodo de uma casa com seus respectivos móveis. A ideia por trás dessa atividade
era criar um ambiente interativo onde se colocava um medicamento ilustrado por uma
bexiga de farinha nos diferentes móveis/ambientes e se perguntava aos participantes
se o local era adequado. Após as resposta dava-se uma explicação enfatizando a
importância do correto acondicionamento dos medicamentos. Além disso, a bexiga
representou um medicamento que quando mal armazenado, "estragava", sendo
estourada e espalhando a farinha no chão.
Na estação de adesão, foi realizada a atividade de telefone sem ﬁo em uma roda de
moradores. Um jornadeiro usando avental representava um proﬁssional de saúde que
passava uma informação sobre o tratamento ao paciente.

Assim, ao ﬁnal, após passarem a informação aos outros participantes ao longo da roda,
observou-se que a informação inicial era perdida. O intuito da atividade foi explanar a
importância de realizar um tratamento a partir da instrução de um proﬁssional de
saúde, para que esta não seja distorcida pela população leiga. Frases como “se você é
alérgico a penicilina, tome cefalosporina”, “nunca tome metformina no lugar de
insulina”, “aspirina com água, sulfato ferroso com suco de laranja”, “omeprazol diminui
o ácido no estômago”, “não tome esse remédio com leite, a não ser que o médico
receite” foram utilizadas nesta estação.
Na abordagem de descarte de medicamentos, realizou-se uma atividade em que três
jornadeiros estavam fantasiados de “lixo”, “rio” e “vaso sanitário” enquanto um quarto
jornadeiros estava circulando customizado de “posto de saúde”. Todos seguravam um
bambolê, para que os participantes jogasse uma bola, representando um
medicamento, no local que julgassem mais adequado para o descarte.
Por ﬁm, o teatro de fechamento retomou todos os conceitos abordados de forma
lúdica e interativa com os participantes e reforçou a importância de aderir ao
tratamento indicado pelo proﬁssional de saúde.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer idade
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 1h

2

MATERIAIS
Ingredientes escolhidos para o concurso, folha sulﬁte para impressão do livro de
receitas e brindes para os ganhadores.

3

OBJETIVO
Incentivar a população a ter uma alimentação saudável e aproximá-los de pratos que
sejam saborosos e saudáveis.

4

DESCRIÇÃO
Os ingredientes (carne moída e milho), previamente escolhidos pelos integrantes do
grupo, são entregues aos participantes, que por sua vez, têm que criar um prato
salgado. Os pratos são avaliados pelos jurados, também integrantes do grupo, de
acordo com o sabor, a criatividade e o impacto para a saúde. Os 3 pratos de maior nota
recebem um prêmio, e todos os participantes do concurso ganham um livro de receitas
feito pelo grupo.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Pessoas da cidade que receberam convite físico
Participantes: 20 pessoas
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
- Caixa de bombom
- Computador, cabo HDMI
- Cartolina para impressão, cartolina para cartaz e barbante.

3

OBJETIVO
Demonstrar a importância dos multiplicadores e incitar nas pessoas convidadas esse
espírito jornadeiro. Assuntos importantes foram abordados, como movimentação
estudantil e grêmio, feminismo, conhecimento político, transporte e segurança.

4

DESCRIÇÃO
Recomenda-se fazer essa atividade no ﬁnal da Jornada, uma vez que a ideia é fazer
convites presenciais para pessoas conhecidas na cidade, que possuem o potencial de
serem multiplicadores do conhecimento, ou seja, pessoas que poderiam, de certa
forma, continuar o trabalho feito pelos jornadeiros na cidade, após a vigência do
projeto lá.
A primeira coisa a ser feita é explicar brevemente o que a Jornada entende como
multiplicador de conhecimento. É importante que essa parte de formação ocorra, para
que as pessoas compreendam o objetivo da dinâmica.
Iniciar a atividade com um quebra-gelo, como a dinâmica chamada Ilha do Tesouro.
Nessa dinâmica, as pessoas precisam chegar em um ponto arrastando um pedaço de
jornal, sem rasgá-lo, na qual eles precisam trabalhar em grupo para atingir o objetivo.
A atividade principal é a dinâmica do barbante, que funciona da seguinte forma:
entrega-se um rolo de barbante para alguém na roda e pede-se para a pessoa levantar
algum problema ou questão que não a agrada na cidade, e então ela segura a ponta
do barbante e joga o rolo para outra pessoa. Essa outra pessoa precisa pensar em
alguma possível resolução para esse problema que pode ser feita por eles mesmos, os
moradores da cidade. A atividade segue dessa forma até que o barbante passe por
todas as pessoas na roda.
Após o término dessa parte da atividade, inicia-se uma conversa com todas as pessoas
presentes sobre como a dinâmica se relaciona com a ideia de multiplicadores e
conclui-se mostrando uma parte do ﬁlme "A corrente do bem", em que o personagem
principal fala que quando fazemos uma boa ação, três outras pessoas podem fazer o
mesmo, e assim se forma a "corrente do bem". Em seguida, entrega-se o Calendário de
Boas Ações, o qual contém diferentes ações que podem ser realizadas todos os dias
durante um mês. A ideia é que o calendário seja passado adiante depois (é a última
boa ação do mês).

5

SUGESTÕES
Essa atividade é importante para começar a plantar a ideia de multiplicadores de
conhecimento nos participantes, mas é essencial que outras atividades desse tipo
sejam feitas para que o objetivo seja plenamente alcançado.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Crianças
Participantes: 30 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Imagens de objetos de higiene
- Um tabuleiro em tamanho real
- Tintas e vendas.

3

OBJETIVO
Essa atividade foi direcionada para as
crianças, visando abordar temas como
a saúde, o meio ambiente e a higiene
pessoal.

4

DESCRIÇÃO
Tratava-se de uma gincana com 5
bases, nas quais as crianças se
dividiam em grupos e circulavam entre
elas dentro de um tempo determinado,
sendo
cada
uma
das
bases
supervisionada por alguns integrantes
do grupo.

A primeira base consistia em vendar uma das crianças e mostrar ao grupo imagens
de alguns objetos de higiene. A criança vendada precisava acertar qual objeto estava
sendo mostrado com base nas descrições do restante do grupo acerca de como
usa-se o objeto e qual a sua importância, sendo o seu objetivo comentar sobre a
importância de atitudes de prevenção em relação à higiene.
A segunda base consistia em um tabuleiro em tamanho real, no qual as crianças que
participavam da atividade eram as “peças” desse tabuleiro. Para que as crianças
pudessem avançar no tabuleiro, elas deveriam responder perguntas acerca de temas
relacionados à saúde, como por exemplo uso racional de medicamentos - formas de
armazenamento e descarte de medicamentos, por exemplo, e sobre o
meio-ambiente. Ao acertar a pergunta, a criança poderia avançar e, caso errasse, a
resposta correta era revelada a eles.
A terceira base compreendia algumas imagens que retratavam materiais orgânicos,
de vidro, de plástico, de metal e de papel. Cada equipe recebia um conjunto destas
imagens e devia passar por uma série de obstáculos para conduzir cada tipo de lixo
no seu devido local de descarte. Ao ﬁm dessa parte da atividade, todos as imagens
eram analisadas e eram contabilizadas aquelas que tinham sido devidamente
descartadas, e era também revelado a eles a forma certa de descarte caso tivessem
as levado ao local incorreto de descarte.
A quarta base consistia em vendar as crianças e pedir para que elas ﬁzessem a
movimentação de lavar as mãos com um pouco de tinta nas palmas. Ao ﬁm, elas
tiravam as vendas e percebiam que havia algumas áreas das mãos que não eram
lavadas corretamente - havia tinta embaixo das unhas, nos punhos, entre os dedos
etc. Na última base, as crianças recebiam um copo plástico reutilizado, algodão e um
grão de feijão e eram ensinadas a plantar o feijão. Ao ﬁm, elas deviam desenhar
como achavam que o feijão ﬁcaria ao crescer. Essa atividade tinha como objetivo
ensinar o respeito à natureza e estimular a responsabilidade e o cuidado com os
recursos naturais.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer faixa etária
Participantes: 30 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Brindes para os participantes e ganhadores do concurso.

3

OBJETIVO
Incentivar a população a ter uma alimentação saudável e aproximá-los de pratos que
sejam saborosos e saudáveis., utilizando ingredientes que normalmente são
descartados.

4

DESCRIÇÃO
O concurso de culinária é realizado todos os anos e é composto por pessoas de
diversas faixas etárias. Na edição de 2019, o ingrediente obrigatório nas receitas feitas
pelos participantes foi algum ingrediente que geralmente seria descartado, como talos
de verduras, sementes de legumes e cascas de fruta, por exemplo. Esse ingrediente
obrigatório tinha como objetivo estimular o uso de ingredientes que geralmente não
são utilizados, para que seja evitado o desperdício de alimentos. Os prêmios
concedidos para os três primeiros colocados eram livros contendo receitas com
ingredientes que geralmente são descartados, manuscritos pelos integrantes do
grupo, além de um avental e um chapéu de chef personalizados para o primeiro lugar
e uma colher de pau com a gravura do projeto para o segundo lugar. Neste ano, o
concurso foi televisionado pelo programa Revista de Sábado do canal TV Tem, que fez
uma reportagem sobre a estadia do projeto na cidade.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer faixa etária
Participantes: 40 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Árvore para plantar, sementes de plantas de uso cotidiano e instrumentos para
plantação.

3

OBJETIVO
Deixar uma marca na cidade; no caso, uma árvore que ﬂoresce em Janeiro (Resedá),
para que as pessoas sempre se recordem das experiências proporcionadas pela
Jornada.

4

DESCRIÇÃO
Inicialmente, a atividade, que contou principalmente com a participação do público
jovem, visava criar um ambiente confortável para que as crianças e adolescentes
pudessem compartilhar seus momentos preferidos vivenciados com a Jornada.
Posteriormente, foi realizado um momento de reﬂexão sobre a importância dos
cuidados com a saúde, aproveitando para relembrar questões sobre saúde abordadas
em anos anteriores, e ressaltar a importância de cuidar do próximo, para que assim
possa se cativar e nutrir um senso comunitário na população de Fernão.
Para ﬁnalizar a atividade, o grupo responsável, junto com os moradores de Fernão,
plantaram uma árvore no jardim do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social,
local onde aconteceu toda a atividade. A árvore chama-se Resedá e foi escolhida
principalmente devido a época do seu ﬂorescimento, previsto entre o mês de janeiro e
fevereiro, que coincide com o período em que a Jornada esteve presente na cidade. O
intuito é que toda vez que a árvore ﬂorescer, reﬂoresça juntamente os propósitos de
cuidados à saúde, ao próximo, aos animais e a comunidade.
Além da Resedá, também foram plantadas e
entregues como lembrança, sementes de
manjericão, hortelã, orégano, cebolinha,
tomilho e alecrim, para incentivar o consumo
de temperos naturais e tornar a alimentação
mais saudável. Durante o plantio foi possível
abordar questões de proteção ao se mexer
com a terra, como utilização de luvas, e
medidas de higiene, tais como lavar as mãos
de forma adequada.

5

SUGESTÕES
Pensar em dinâmicas para manter as crianças
mais participativas durante a atividade.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer faixa etária
Participantes: 25 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Uma estante grande, livros recolhidos por doação e etiquetas coloridas.

3

OBJETIVO
Construção de uma biblioteca comunitária, na qual todos os moradores de Fernão
pudessem ter acesso livre aos livros, emprestando-os e devolvendo-os quando
quisessem, com o intuito de incentivar o hábito de leitura.

4

DESCRIÇÃO
Antes da montagem da biblioteca foram realizadas atividades diferentes, uma
destinada às crianças e outra a adolescentes, adultos e idosos, em ambientes
separados para que todos se sentissem confortáveis de participar das atividades. As
crianças foram divididas em grupos, sendo que cada grupo recebeu o mesmo
conjunto de imagens, que continham ﬁguras de escola, animais, amigos e entre
outras, para que elas pudessem inventar histórias de acordo com a criatividade de
cada um. Após um tempo determinado, todas as crianças foram reunidas para cada
grupo contar sua história.
A biblioteca foi instalada na entrada do CRAS e os livros foram etiquetados com
diferentes cores para separar os gêneros como ação, romance, suspense e livros com
classiﬁcação infanto-juvenil. Os livros foram obtidos a partir de campanhas de doação
realizadas em São Paulo, que conseguiram arrecadar uma grande quantidade de
livros para todas as faixas etárias.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer faixa etária
Participantes: 15 pessoas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Brindes para serem entregues aos participantes e ganhadores do concurso.

3

OBJETIVO
O objetivo dessa edição do concurso, foi avaliar se os participantes usariam dicas e
ensinamentos sobre alimentação saudável já abordados em Jornadas e atividades
passadas, como por exemplo usar os temperos naturais que foram entregues na
atividade do Dia da Jornada, e entender o que a população de Fernão considera como
saudável e como isso é aplicado em seu dia a dia.

4

DESCRIÇÃO
Esse ano, os participantes tiveram que criar pratos que fossem saudáveis e explicar o
porque eles consideravam seu prato saudável. Esse foi o critério de avaliação de
maior peso utilizado pelos jurados, além de avaliarem também sabor, criatividade e
aparência.
Os três primeiros colocados ganharam prêmios e medalhas, e todos os participantes
ganharam um livro de culinária como lembrança da atividade, feita pelos jornadeiros
do grupo JPS. O livro contém receitas dos mais variados pratos, desde doces até
salgados, que são fáceis de preparar e podem ser consumidos por pessoas que
possuem diabetes, hipertensão e colesterol alto.

5

SUGESTÕES
Não foram feitas sugestões.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: pequenos produtores
Participantes: máxima população rural alcançada
Tempo estimado: variando conforme a necessidade

2

MATERIAIS
Caixa de transporte acessível contendo materiais rotineiramente utilizados, tais como:
estetoscópio, termômetro, martelo e plexímetro, luva de procedimento e de palpação,
agulhas, seringas, ataduras, algodão ortopédico, medicamentos, etc. (lista de materiais da
aula de Semiologia pode ser utilizada como base).

3

OBJETIVO
Fornecer informações sobre temas relacionados aos animais de produção; orientação
a respeito de manejo higiênico de ordenha, visando melhorar a qualidade do leite e
sanidade, tanto dos animais quanto dos consumidores; orientação sobre
enfermidades transmitidas por alimentos de origem animal e como preveni-las;
promover sanidade animal e, dessa forma, aumentar a lucratividade dos produtores.

4

DESCRIÇÃO
As visitas podem variar conforme o suporte que a cidade oferece. A Prefeitura e a Casa
da Agricultura podem disponibilizar transporte e sugerir os locais a serem atendidos.
Caso contrário, o residente da Veterinária pode acompanhar as visitas realizadas pelos
alunos da Farmácia, a procura de pequenos produtores. Ao encontrar animais de
grande porte, é oferecida a visita veterinária. Deve-se avaliar a propriedade como um
todo, questionar a existência de animais doentes e prestar atendimento.
Caso não existam animais doentes, deve-se
prestar assistência e informar ao produtor
como a propriedade pode melhorar. É
interessante produzir folhetos informativos que
sirvam de roteiro para o produtor, como por
exemplo: cuidados com neonatos, manejo de
ordenha, tratamento para tristeza parasitária,
entre outros.

5

SUGESTÕES
Pedir aos jornadeiros que divulguem o
atendimento veterinário na cidade e deixar
uma lista disponível para que eles anotem os
locais que gostariam da visita. Além disso,
levantar informações sobre as propriedades
no ano anterior, para saber quais são as
demandas locais.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: pequenos produtores de vacas leiteiras
Participantes: em torno de 5 pessoas
Tempo estimado: 1h

2

MATERIAIS
Material multimídia (Datashow, notebook, passador de slides, adaptador de tomada,
caixa de som, se necessário). Disponibilizar coﬀee-break, se possível

3

OBJETIVO
Informar os produtores sobre a demanda
veterinária da região.

4

DESCRIÇÃO
A noite do produtor é uma atividade destinada aos produtores locais. O tema
escolhido pode abordar problemas especíﬁcos da cidade, como um surto de raiva
recente, por exemplo, ou mesmo temas mais abrangentes. O evento deve ser
organizado junto à Prefeitura e Casa da Agricultura, para dispor de apoio na
divulgação e disponibilidade de local. Nessa noite, uma palestra é ministrada aos
produtores, com o objetivo de informar e sanar dúvidas. Ao ﬁm, é oferecido
coﬀee-break (a nota da compra dos alimentos e bebidas deve ser guardada para
posterior solicitação de ressarcimento à FUNVET).

5

SUGESTÕES
Divulgar a atividade por meio de panﬂetos, informando tanto na área rural quanto na
urbana, fazendo todo o possível para atrair o público. Além disso, escolher temas que
interessem à comunidade, como por exemplo: “como aumentar a lucratividade através
da produção leiteira?”.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: adultos e idosos
Participantes: 30 pessoas
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
Cartelas de bingo, jogo de bingo, mesas, cadeiras, lápis e/ou canetas para
preenchimento das cartelas, água e copos descartáveis para servir às pessoas, brindes
arrecadados por meio de doações no HOVET e mesa para expor os brindes.

3

OBJETIVO
Promover interação entre as pessoas da cidade e os residentes da Veterinária; doar à
população, sob a forma de brindes, diversos produtos para entretenimento e para
estimular os cuidados com a saúde humana e saúde animal, bem como fortalecer o
vínculo existente entre os responsáveis e seus animais de estimação (ex.: amostras de
ração e petiscos, coleiras e guias, brinquedos para cães e gatos, xampus para cães,
caminhas/casinhas/roupinhas para os animais, cosméticos e bijuterias para as pessoas).

4

DESCRIÇÃO
Reunir as pessoas em mesas e distribuir as cartelas e lápis e/ou canetas. Um residente
deve ser responsável por anunciar os números sorteados e os demais residentes são
espalhados junto aos participantes, de forma a auxiliar as pessoas com limitações
auditivas e/ou visuais. É importante garantir que todos consigam preencher suas
cartelas. A atividade deve ser realizada de forma leve e descontraída, estimulando a
interação entre os participantes e os residentes, de forma que seja possível, inclusive,
identiﬁcar demandas de atendimento e/ou aconselhamento durante as conversas. Os
brindes serão entregues conforme os participantes comecem a completar as linhas,
colunas e a cartela por inteiro.

5

SUGESTÕES
Devido ao calor intenso e à presença majoritária de idosos na atividade, deve-se
atentar para a escolha de um local coberto e fresco e para o oferecimento de água
de forma constante. Além disso, iniciar a arrecadação dos brindes mais cedo, de
forma a conseguir o maior número de prêmios possível (montar caixas com
decoração chamativa e espalhar pelo HOVET (serviços de grandes e de pequenos
animais) e prédio da faculdade, solicitando à Secretaria do HOVET e da FMVZ que
envie e-mails para os graduandos, professores e funcionários, com o intuito de
explicar sobre o projeto e fazer o pedido de brindes para a atividade, e dispor de
algum tempo para apresentar o projeto e pedir doações pessoalmente para os
graduandos.
Também é interessante que não se misture crianças e adultos/idosos na mesma
atividade, pois enquanto os idosos apresentam diﬁculdade para escutar e/ou
enxergar os números, as crianças acabam sendo mais agitadas, deixando a atividade
menos prazerosa para o público-alvo em questão.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: responsáveis de cães e gatos das zonas urbana e rural
Participantes: máxima população alcançada
Tempo estimado: variando conforme a necessidade

2

MATERIAIS
Jaleco de manga comprida e limpo, estetoscópio, termômetro, carimbo, receituário,
carteirinhas de vacinação, canetas, mesa para atendimento, cadeiras e materiais
básicos para atendimento clínico e vacinação de cães e gatos.

3

OBJETIVO
Realizar vacinação polivalente no maior número de cães e gatos possível (a
vacinação anti-rábica será fornecida conforme necessidade da cidade); orientar os
responsáveis acerca da importância da vacinação como meio de prevenir doenças
animais e zoonóticas; realizar atendimentos clínicos de baixa complexidade em cães
e gatos; discutir com a população conceitos relacionados ao vínculo e à posse
responsável, uma vez que boa parte das famílias carece de informações básicas
sobre cuidados para com seus animais, tais como noções sobre alimentação, higiene,
controle de ectoparasitas e domiciliamento.

4

DESCRIÇÃO
A princípio, devem ser solicitadas vacinas polivalentes para cães e gatos, sendo que
as vacinas anti-rábicas dependem da demanda da cidade (é necessário descobrir,
junto com os alunos da Farmácia, se a vacina é fornecida pelo município ou não).
Elaborar ﬂyers de divulgação dos atendimentos e campanhas de vacinação (que
podem ocorrer concomitantemente ou em dias separados).

Ter uma sala (fechada, de preferência) para a realização da vacinação e dos
atendimentos. Os responsáveis devem ser orientados a levar os animais até a escola
nos horários pré-estabelecidos, no intuito de estimular a guarda responsável. Pessoas
com problemas graves de saúde ou redução de mobilidade podem receber o
atendimento/vacinação em domicílio.

5

SUGESTÕES
Conversar com a Prof. Silvia Ricci, com a maior antecipação possível, sobre a
solicitação de vacinas com a empresa parceira. Distribuir os ﬂyers e aﬁxar cartaz com
datas e horários da atividade na porta da escola o quanto antes, visando ampliar o
alcance da divulgação. Os ﬂyers devem ser impressos com os campos para data e
horário em branco, para preenchimento manual, evitando rasuras em caso de
alterações. O material de divulgação pode ser entregue para os jornadeiros
distribuírem durante suas visitas domiciliares, além de aﬁxar uma lista na escola para
os jornadeiros poderem anotar locais que gostariam da visita dos residentes da
Veterinária.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: responsáveis de cães e gatos da zona urbana
Participantes: máxima população alcançada
Tempo estimado: variando conforme a necessidade

2

MATERIAIS
Materiais básicos para atendimento clínico de cães e gatos e medicamentos
arrecadados no HOVET, principalmente endo/ectoparasiticidas.

3

OBJETIVO
Estreitar o vínculo entre a população e os residentes da Veterinária, de forma a
entender quais os desaﬁos reais enfrentados por cada família visitada, a ﬁm de
formular estratégias para a resolução dos problemas diagnosticados.

4

DESCRIÇÃO
Oferecer visitas domiciliares à população e seus animais e, por meio da conversa
com a família (aliada ou não à aplicação de questionários), os residentes devem ser
capazes de veriﬁcar aspectos populacionais, sanitários e de manejo dos animais,
para que se possa tornar viável o planejamento de atuações efetivas e direcionadas
aos problemas individuais de cada núcleo familiar. Desta forma, possibilita-se a
elaboração de mecanismos de empoderamento que permitem aos habitantes
encontrar soluções para suas próprias demandas.

5

SUGESTÕES
Atentar mais para as questões globais de cada família, além de realizar os
atendimentos voltados exclusivamente às enfermidades dos animais de estimação.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: crianças
Participantes: De 20 a 30 crianças
Tempo estimado: 2h30

2

MATERIAIS
A depender da atividade realizada.

3

OBJETIVO
Por meio de atividades de entretenimento, discutir e ensinar conceitos relacionados
à guarda responsável, vínculo homem-animal, maus-tratos, preservação ambiental.

4

DESCRIÇÃO
Desenvolver várias atividades lúdicas que tenham como tema base a relação
homem-animal (exemplos: atividades desenvolvidas no SASF pelos residentes de
grandes animais, desenhar atribuições dos proﬁssionais de Medicina Veterinária,
montar a vaca com “dispositivo de ordenha”).

5

SUGESTÕES
Elaborar atividades que abordem de forma mais explícita os temas que se pretende
discutir (guarda responsável, vínculo homem-animal, maus-tratos, preservação
ambiental etc.). Reconhecer que as crianças são o melhor meio de propagação da
transformação social que se deseja obter, de forma a utilizar essa classe etária como
fonte de disseminação de informações que dizem respeito à educação em saúde
animal e humana.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer público
Participantes: o maior número de pessoas que conseguir
ser recrutado (no geral, cerca de 50)
Tempo estimado: 1h30

2

MATERIAIS
- Caixa de som, TNT, ﬁgurinos e microfone

3

OBJETIVO
Divulgar o projeto na cidade e abordar temas pertinentes como parasitoses, hábitos de
higiene e alimentação.

4

DESCRIÇÃO
A cada ano, é desenvolvido um roteiro que se passa em um universo diferente para
ambientalizar a história. A seguir, disponibilizamos alguns temas e os roteiros para
inspiração podem ser encontrados nos anexos no ﬁnais desse material:
- JCAFB 2020: Detetives/ Divertidamente
- JCAFB 2019: Circo
- JCAFB 2018: Super Heróis e Princesas
- JCAFB 2017: Sítio do Pica Pau Amarelo
- JCAFB 2016: Turma da Mônica

5

SUGESTÕES
É importante se manter atento ao prazo de término do roteiro do teatro, para ter
tempo hábil de ensaiar ainda em São Paulo. Também, escolher quem fará os
personagens e roupas com antecedência. Durante o teatro, falar alto e devagar e se
atentar ao tempo de duração do teatro.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Idosos
Participantes: 60 pessoas
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
Os materiais são basicamente os de papelaria para fazer a decoração do baile, como
TNT, EVA, tintas, canetas, glitter, durex e a as lembrancinhas confeccionadas pelo
grupo que ﬁcam de recordação para os participantes. Utilizamos também caixa de som
para tocar as músicas do baile. Contamos com a colaboração da prefeitura para o
empréstimo de mesas e cadeiras. Além disso, costuma-se oferecer um lanche durante
o baile (pipoca, bolachas e suco).

3

OBJETIVO
O baile tem por intuito ser um momento de descontração entre a população e os
jornadeiros e já ir começando o clima de despedida do projeto. A intenção é deixar um
clima aconchegante para os idosos já que é um tipo de lazer que eles gostam muito
(principalmente dançar ao som de músicas antigas que ﬁzeram parte do seu passado)
fazendo com que eles se sintam acolhidos pelo projeto, apesar de acabar tendo
participação de vários públicos, como crianças e adolescentes.

4

DESCRIÇÃO
O grupo se reúne antes no local para fazer a organização do espaço, como limpeza,
montar decoração, mesas e cadeiras. Quando o baile começa uma parte do grupo ﬁca
responsável pela comida e deixamos tocando uma playlist de músicas selecionadas..

Pedimos para que os jornadeiros interajam com a população, como dançar e
conversar, evitando ﬁcar apenas entre os voluntários. O baile segue normalmente,
com as pessoas dançando, e conversando e tirando fotos, e ao ﬁnal os membros do
grupo distribuíram as lembrancinhas. A cada ano é escolhido um tema para a
decoração, como por exemplo: Country (2017), Anos 60 (2018), Hollywood (2019),
Luau (2020).

5

SUGESTÕES
Dividir o grupo em áreas responsáveis, como comida, música, decoração, fotos.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Qualquer público
Participantes: 40
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Som, microfone e cadeiras.

3

OBJETIVO
Fazer uma despedida como última atividade do projeto naquele ano.

4

DESCRIÇÃO
No show de talentos, as pessoas podem se inscrever para realizar uma
apresentação de dança, canção ou qualquer outro talento! No ﬁnal, ocorre a
apresentação do FlashMob pelos jornadeiros.

Sobre o FlashMob: Os ensaios ocorriam depois das reuniões gerais, onde eram
passadas de 2 a 3 músicas por o ensaio. Assim, ao ﬁnal da Jornada, o ﬂashmob
pode ser apresentado com excelência e fazer um belo encerramento.

5

SUGESTÕES
- Deixar uma pessoa responsável pela lista de inscritos.
- Deixar uma lista com o nome da pessoa e o que ela vai fazer pros apresentadores.
(controle dos inscritos).
- Tentar limitar o número de apresentações (entre 12 e 15, pois as pessoas começam
a se dispersar).
- Testar o som antes pras apresentações e arranjar microfones melhores.
- Levar muitas extensões.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Mulheres
Participantes: 10 a 15 mulheres adultas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
- Massa de biscuit, materiais para fazer esculturas.
- Potes de vidro para serem decorados.

3

OBJETIVO
Integrar as mulheres da cidade e proporcionar uma atividade de artesanato.

4

DESCRIÇÃO
Houve um quebra-gelo inicial: cada mulher deveria escolher um recorte de revista ou
foto impressa e explicar o porque esta as representavam (havia imagens de mulheres
famosos, frases, e fotos de paisagens, a ideia era que todas se conhecessem melhor).
Nessa parte já conseguimos entrar em uma troca muito interessante de experiências e
a abordar questões como talentos, autoestima. Em seguida, fez-se a atividade de
artesanato, quando cada mulher ﬁcou livre para fazer o que quisesse com a massa de
biscuit. Ao ﬁnal, cada uma levou o que tinha feito como lembrancinha da atividade.

5

SUGESTÕES
Pensar e mediar bem a atividade quebra-gelo para que ela não tome muito tempo.
Nessa atividade, a discussão estava muito legal, com bastante participação, mas
infelizmente teve que ser interrompida para dar tempo de fazer o artesanato, já que já
passava do horário que ela estava prevista.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Mulheres
Participantes: 10 a 15 mulheres adultas
Tempo estimado: 2h

2

MATERIAIS
Caixas de MDF, pincéis, tinta, espelho, folhas sulﬁte e cola quente.

3

OBJETIVO
Integrar as mulheres da cidade e proporcionar uma atividade de artesanato.

4

DESCRIÇÃO
Houve um momento inicial de quebra-gelo em que cada mulher falava o nome e
alguma característica dela. Isso foi seguido por uma oﬁcina de artesanato para
pintar caixinhas de MDF.
Etapas após o artesanato:
1. Colocar em local arejado para secar a pintura, longe das mulheres;
2. Colar espelho dentro da tampa da caixa;
3. Encher a caixa com papéis contendo frases encorajadoras.
Em seguida, foram entregues papéis com qualidades às mulheres, e elas deveriam
falar alguém da roda com aquela característica e se viam aquela característica
nelas mesmas. Todas elas se conheciam e isso foi positivo para a atividade, pois
elas interagiam entre si, se ajudando quando alguém não sabia o signiﬁcado de
uma palavra, por exemplo.
Ao ﬁnal, foi entregue a caixinha que elas haviam pintado, falando sobre como
dentro havia uma pessoa muito importante, que seriam elas mesmas reﬂetidas no
espelho.

5

SUGESTÕES
Realizar a atividade em local decidido com antecedência, limpo, com banheiros,
mesas e cadeiras. Não ter outro público na atividade, como crianças, para não
atrapalhar o desenvolvimento. Fazer divulgação com folheto especíﬁco para essa
atividade para aumentar a quantidade do público.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Mulheres
Participantes: idealmente 15 mulheres (compareceram cerca de 50)
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
- Ingredientes para creme (manteiga de karité, manteiga de cacau, essência de
jabuticaba, óleo de amêndoas)
- Embalagens e etiquetas

3

OBJETIVO
Abordar sobre temas de autocuidado e sororidade entre as mulheres da cidade. Fazer
com que elas pensassem se realmente havia um momento da semana voltado
exclusivamente para si.

4

DESCRIÇÃO
A atividade das mulheres é divida em duas etapas. Primeiro há uma atividade
suporte que serve como atrativo, já que o público dessa atividade é mais fechado e
recluso. Normalmente essa atividade suporte está relacionada com o foco da
discussão que a atividade irá abordar. A oﬁcina de cremes desse ano queria fazer o
link com o autocuidado. As mães e avós precisam reservar um tempo da semana
para olharem para si mesmas, lembrar que existe uma programação além dos
afazeres da casa.
Ao ﬁnal da atividade dos cremes, ﬁzemos uma roda de conversa sobre os
momentos em que elas gostariam de reservar para si, as atividades voltadas para
ela, como passar creme no corpo, cuidar dos cabelos, aprender uma atividade
artesanal como pintura ou simplesmente não fazer nada e descansar. E no ﬁnal
ﬁzemos um fechamento, fazendo o link entre a oﬁcina de creme e a roda de
conversa sobre autocuidado.

5

SUGESTÕES
1. Testar as atividades antes;
2. Deixar algumas etapas prontas (ingredientes já pesados e separados na quantia
certa para cada participante);
3. Iniciar a roda de conversa com as pessoas do próprio grupo, estimulando elas a
falarem
4. Talvez marcar uma atividade com grupo das crianças no mesmo dia
5. Ter um plano B caso o público seja muito maior que o esperado (atividades que
fujam do artesanato talvez aconteça isso)
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INFORMAÇÕES GERAIS
Público-alvo: Mulheres
Participantes: 30 mulheres
Tempo estimado: 3h

2

MATERIAIS
- Ingredientes para máscaras faciais caseiras (pó de café, mel, pepino, banana,
creme para o rosto)
- Papel cartão, papel sulﬁte, canetas, barbante

3

OBJETIVO
Abordar o autocuidado de uma maneira acessível e abordar um pouco a saúde
mental das mulheres, fazendo elas lembrarem seus pontos positivos e resgatarem
boas lembranças.

4

DESCRIÇÃO
Foram feitas receitas caseiras de produtos de cuidados para a pele, como um
esfoliante feito com café em pó e mel, creme calmante de pepino e máscara de
banana. Todas as receitas foram pensadas de modo que fossem acessíveis para a
população, tanto em termos de encontrar os ingredientes facilmente na cidade,
quanto em termos de custo. Fizemos todas as 3 receitas na presença delas, para
que pudessem ver o passo a passo e testar o produto ﬁnal. Além disso, também foi
feita uma aula de automassagem relaxante facial, ministrada por uma Jornadeira
graduanda em ﬁsioterapia, que demonstrou diversos movimentos que ajudam no
alívio da tensão, circulação sanguínea e fortalecimento dos músculos da face.

Depois da oﬁcina, buscando também abranger a saúde mental, foi feita uma
segunda atividade, que chamada de “cortina de retalhos”. Foi entregue para as
mulheres um cartão feito de papel sulﬁte colado em papel cartão. Foram feitas
algumas perguntas para as participantes, as quais tinham que escrever as resposta
em seus devidos cartões (como muitas não eram alfabetizados, oferecemos auxílio
nesta parte). Essas perguntas, como por exemplo “qual sua memória mais feliz?”, “o
que te faz mais forte?” ou “qual o seu maior talento?” tinham como objetivo fazê-las
reﬂetirem um pouco seus pontos positivos, lembrar de tudo que já passaram e
superaram ou mesmo resgatar boas lembranças. Após todas terem respondido, foi
feita uma roda de conversa e aquelas que se sentissem confortáveis a expor o que
escreveram em alguma das perguntas foram convidadas a falar. O objetivo dessa
conversa era mostrar que todas elas estão, de alguma maneira, conectadas, por
possuírem interesses ou valores em comum, incentivando a união entre elas. Ao
ﬁnal, isso foi simbolizado juntando os cartões por meio de barbantes, que no ﬁnal
formaram uma “cortina de retalhos” composta por diferentes mulheres, com
diferentes histórias, mas todas conectadas entre si.

5

SUGESTÕES
1. Testar as atividades antes;
2. Deixar o grupo preparado para ajudar quando for preciso fazer algo de escrever.
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PULSEIRA DO OUVINTE
Algumas pessoas que estejam afim de conversar, ouvir e dar conselhos ficarão com
uma pulseira de alguma cor específica, sinalizando que estão disponíveis para escutar
outras pessoas que precisam desabafar e conversar. Caso a pessoa que esteja com a
pulseira do ouvinte não esteja bem/ não queira conversar, ela pode cortar a pulseira e
pegar outra na caixinha em outro dia, se quiser.

2

VALES
Deixar uma caixa para pessoas tímidas e outra para pessoas mais extrovertidas, daí
eventualmente as pessoas vão pegando os vales e devem completar a missão, antes de
pegar um próximo. Exemplo: Vale Abraço - dar um abraço em alguém que você não
conhece/ Vale Elogio - elogiar alguém que você não fala muito

3

COMO VOCÊ ESTÁ SE SENTINDO?
Colocar um kraft na parede da escola, separando-o em 3 semanas. Esse vai ser um
espaço para as pessoas compartilharem como elas estão se sentindo durante as 3
semanas e para elas entenderem que não estão sozinhas. Nem sempre coisas positivas
são escritas lá e claro que podemos respondê-las e mostrar que nos preocupamos uns
com os outros.

4

CINEMA
Em algum dia pós reunião, colocar um filme com pipoca para todo o pessoal ver e
depois, possivelmente, discutir a respeito.

5

JUST DANCE
Escolher algumas músicas e projetar em algum dia pós-reunião geral para o pessoal se
divertir e descontrair.

6

AMIGO ANJO
No primeiro dia de Jornada, devemos sortear entre todo mundo o Amigo Anjo.
Basicamente, o Amigo Anjo seria aquele que estaria sempre ali, cuidando do outro,
puxando um papo às vezes, colocando recadinhos de incentivo para a pessoa,
comprando o seu docinho favorito e deixando na cama dela etc. O importante é que o
amigo anjo não seja revelado até o último dia de Jornada, será uma pessoa que
cuidará da outra anonimamente. A intenção é que os colaboradores também
participem, além dos jornadeiros e coordenação!

7

KRAFT DE ELOGIOS DA COMIDA
Colocar um kraft no refeitório para os jornadeiros elogiaram a comida das
merendeiras, quando quiserem.

8

O QUE VOCÊ NÃO SABE SOBRE ESSA PESSOA?
Fazer o contorno de duas mão humanas num cartaz. Uma pessoa vai colocar a mão
sobre um dos contornos e só poderá sair de lá, quando outra pessoa colocar a mão no
outro contorno de mão e elas contarem algo que uma não sabia sobre a outra. Tem o
objetivo de aproximar mais as pessoas e elas descobrirem algo novo sobre a outra.

9

JORNAL DA JORNADA
Nesse kraft, as pessoas vão ter espaço para contarem situações que aconteceram na
Jornada que foram engraçadas/relevantes, escritas como títulos de matérias de jornal.

10

SHIPS DO MÊS
Deixar um kraft para as pessoas colocarem nomes de casais que shippam na Jornada,
não necessariamente de verdade, pode ser só na brincadeira. Como uma dupla que é
muito boa, por exemplo. No final da Jornada, ver qual casal teve mais votos e revelar
o ganhador em reunião.

11

SPOTTED
Fazer um spotted semanal, em que as pessoas escrevem o que quiserem para alguém
em um papel previamente cortado e colocam dentro da caixa. A leitura dos spotteds
acontecem às quinta-feiras.

NARRADOR: Era uma vez, em um dia ensolarado de verão, perto de algum lugar que não se sabe onde,
um jornadeiro andando sem rumo, preocupado pois precisava chegar a Fernão antes do início de mais
uma nova Jornada Cientíﬁca.
JORNADEIRO: Que sol! Deveria ter passado mais protetor e ouvido minha mãe que pediu para eu pegar
um boné... (jornadeiro para no meio do palco e olha para os lados) Ei, onde será que eu estou?? Não vejo
nenhuma placa! (jornadeiro coloca as mãos na boca como se fosse gritar) ALGUÉM? ALÔ? ALGUÉM
PODE M..
(Curupira entra de repente e jornadeiro dá um pulo pro lado)
CURUPIRA: Mas que gritaria é essa?! Estava andando na ﬂoresta, bem longe daqui, e consegui te ouvir!
O que está acontecendo aqui?
JORNADEIRO: Oi! Me desculpe, estava preocupado pois achei que tinha me perdido. Por acaso você
sabe me falar para que lado ﬁca Fernão?
CURUPIRA: Fernão?? Ah.. Deixe-me pensar... Já ouvi falar..AH! SEI SIM! Aliás, passei por lá agora a pouco,
estou com um pouco de pressa agora e não posso te levar até lá, mas é só seguir as minhas pegadas!
JORNADEIRO: Sério? Não acredito! Muito obrigado mesmo!!
(Curupira olha para a plateia e dá uma risadinha)
CURUPIRA: Imagina! Foi um prazer ajudar.
(toca música enquanto jornadeiro anda)
https://www.youtube.com/watch?v=18ANCGSwYKo
JORNADEIRO: Ai, estou cansado de andar, mas acho que já estou chegando! Será que é aqui?
(Jornadeiro bate na porteira do sitio)
EMILIA: Ei ei ei, quem é você??
JORNADEIRO: Olá! Meu nome é X, eu sou um jornadeiro!
EMILIA: Um jornadeiro? O que é um jornadeiro? O que um jornadeiro faz? Entrega jornais?
JORNADEIRO: Jornais?? Não! Sou jornaDEIRO, não jornaLEIRO. Eu faço parte de um projeto chamado
Jornada Cientíﬁca e...
(Emilia fala muito rápido e quase corta todas as falas do jornadeiro)

EMILIA: Cientíﬁca?? Vocês são cientistas malucos?
JORNADEIRO: O que? Não! A Jornada Cientíﬁca visita cidades trazendo informações para a população
sobre saúde e procura melhorar a qualidade de vida da cidade toda! E você, qual o seu nome?
EMILIA: Opa, esqueci de me apresentar! Meu nome é Emilia e eu sou... ah.... Bem, não sou jornadeira,
acho que eu sou, ou era, uma boneca. Enﬁm, esse aqui é o Sítio do Pica-Pau amarelo e eu moro aqui.
JORNADEIRO: Desculpe, sítio?? Eu estava procurando Fernão, a cidade que vai receber a Jornada esse
ano! Encontrei um cara no caminho que me disse pra seguir as pegadas dele que eu chegaria até lá.
EMILIA: Ah não me diga, você deve ter encontrado o Curupira! Ele é maluco e tem os pés assim (Emilia
tenta dobrar os pés pra trás) todos tortos, não tem como seguir as pegadas dele, você não chega a
lugar nenhum! Na verdade até chega, mas de onde ele saiu, então não sei se você chega ou sai pra
voltar.
JORNADEIRO: Poxa, que confusão... E agora? Preciso chegar em Fernão Mas estou tão cansado e...
EMILIA: Sorte que me encontrou! Aqui no sítio tem a Tia Anastácia que faz os melhores bolos do
mundo inteiro! Venha, vou te apresentar aos meus amigos.
JORNADEIRO: Muito obrigado Emília! Mas não posso demorar muito, Fernão está me esperando
EMILIA: Não se preocupe, vamos dar um jeito de te levar pra lá rapidinho!
(Jornadeiro entra no sítio)
EMÍLIA: Venha, venha seu Jornadeiro, vamos conhecer o sítio! Aposto que é mais legal que essa tal de
Fernão aí... Tem eu, tem o Pedrinho também, que tá vindo lá ó.. PEDRINHOOO
JORNADEIRO: Emília, eu realmente agradeço mas eu preciso muito ir pra Fern..(Emília o corta)
EMÍLIA: Pedrinho olha só quem veio visitar a gente! Um jornaleiro cientista!
PEDRINHO: Ah que legal! Eu adoro ler revistas cientíﬁcas e o Visconde também.
JORNADEIRO: Na verdade é jornaDEIro e eu acabei aqui por engano... o Curupira me indicou o caminho
errado, sabe...
PEDRINHO: Mas o que é um jornaDEIro?
JORNADEIRO: Eu faço parte de um projeto voluntário (Emília o corta)
EMÍLIA: Ele vai trazer saúde pra nós.
VISCONDE: Mas ora, um jornadeiro é, obviamente, aquele que está em uma jornada.

JORNADEIRO: É exatamente isso, senhor. Eu estou em uma jornada para Fernão, onde eu e meus
colegas vamos fazer atividades com a população para promover a saúde e a qualidade de vida.
EMÍLIA: Você podia fazer isso aqui! A minha vida tem bastante qualidade nesse sítio.
PEDRINHO: (falando para a Emília) Isso é porque você é uma boneca, Emília. (Virando para o
jornadeiro) Mas é verdade que aqui nós temos uma vida bem boa... eu, por exemplo, acabei de voltar
de um mergulho relaxante numa nova lagoa que eu achei para aqueles lados (apontar para uma
direção)... Não tem coisa melhor..
VISCONDE: (Com tom de preocupação) Você nadou em uma lagoa desconhecida, menino??? Não
sabe que não se pode fazer isso? Você pode pegar muitas doenças!
PEDRINHO: Imagina Visconde, você está exagerando...
VISCONDE: Exagerando??? Pois pergunte ao jornadeiro os perigos que esse seu mergulho oferece à
sua saúde!
PEDRINHO: (Assustado) É verdade, jornadeiro? Eu posso ﬁcar doente?
EMÍLIA: Ele vai morrer??Se ele morrer eu quero ﬁcar com os brinquedos dele.
JORNADEIRO: Calma Emília, o Pedrinho não vai morrer; mas entrar em lagoas desconhecidas pode ser
perigoso sim, pois a água pode estar infectada com algum parasita...
EMÍLIA: INFECTADA? Lagoas podem ter infecções do tipo daquelas que fazem o Pedrinho ﬁcar de
cama?
JORNADEIRO: Não Emília, a lagoa não pode ﬁcar com febre, mas ela pode estar infectada porque
pode haver vermes na água... E, se você entrar na água, eles podem TE infectar...
PEDRINHO: Ai meu senhor, será que eu fui infectado?
VISCONDE: Se havia caramujos na lagoa, você certamente foi infectado pelo Schistosoma mansoni.
EMÍLIA: Mansão de quem??
PEDRINHO: AAAAHH eu não lembro se tinham caramujos? Ai, será que tinha? Jornadeiro o que vai
acontecer comigo?
JORNADEIRO: Calma, Pedrinho... não há como conﬁrmar que você está doente sem que você vá a um
médico e faça exames. Um conselho que eu te dou é que você procure um médico e, caso você esteja
com algum verme, siga o tratamento que ele indicar. E, é claro, não saia mais por aí entrando em
lagoas desconhecidas.
EMÍLIA: Eu ainda não entendi o que uma mansão tem a ver com vermes... eles são tão nojentos e uma
mansão é uma coisa tão chique!
VISCONDE: Não tem nenhuma mansão nessa história, Emília.

EMÍLIA: Então porque você falou nelas?
VISCONDE: Eu falei Schistosoma mansoni, o nome do verme que causa a esquistossomose.
JORNADEIRO: Também conhecida como a doença do caramujo, porque esse verme também pode
infectar esses bichos.
EMÍLIA: Ah, por isso que você falou dos caramujos... Você não explicou nada Visconde! Ainda bem que
você está aqui, jornadeiro.
PEDRINHO: Já vai começar a puxar o saco do jornadeiro, Emília?
EMÍLIA: Cale-se, Pedrinho. Nem fale comigo enquanto você está com essa doença do caramujo... Vai
que você passa isso para mim, imagina! Que nojo!
VISCONDE: Ele não vai te passar uma verminose só por estar falando com você, elas não são
transmissíveis por gotículas de saliva.
EMÍLIA: Jornadeiroo (estralando os dedos), traduza o que esse ser leguminoso fala.
VISCONDE: Milhos são cereais.
PEDRINHO: Ih , jornadeiro, agora ela não vai mais largar do seu pé... (jornadeiro ri)
EMÍLIA: (Interrompendo) O que é gotículas de saliva?
PEDRINHO: Baba.
EMÍLIA: Eeeeca... Vão ter larvas na sua boca?
JORNADEIRO: (fala dando risada) não Emilia, não vão...
VISCONDE: Foi exatamente isso que eu falei!
EMÍLIA: Mas você fala di-fí-cil.
JORNADEIRO: O que o Visconde estava falando, Emília, é que a doença do caramujo, também
conhecida como esquistossomose, é transmitida por um parasita que sai do caramujo e ﬁca na água.
O que ocorre é o seguinte: se uma pessoa que estiver doente, ﬁzer suas fezes em um lugar que não
deve, como perto de uma lagoa, por exemplo, os ovos do verme, que ﬁcam no intestino, vão sair com as
fezes e infectar a água. Eles entram nos caramujos, onde se transformarão em larvas, que voltam para
a água onde podem infectar uma pessoa.
PEDRINHO: É por isso que as redes de esgoto são tão importantes, não é?
JORNADEIRO: Exatamente, Pedrinho.
EMÍLIA: Ummm, achei nojento de qualquer jeito... AH, olha só quem vem vindo! (apontando) A dona
Cuca! Aposto que ela tem alguma coisa pra acabar com qualquer vermezinho... Ei, Cuca!

(Cuca entra do outro lado do palco ou passando pela plateia)
CUCA: Oi Emília querida! Quem é esse menino(a) aí?
EMÍLIA: Esse aqui é o jornaleiro X, ele está perdido aqui no sítio e vai nos ajudar a curar o Pedrinho.
(jornadeiro ri)
VISCONDE: Desculpe dona Cuca, ela quis dizer JornaDEIRO.
EMÍLIA: É, tanto faz. Ele disse que por causa do Pedrinho ter nadado em uma lagoa ele pode ter larva,
larva na boca, que passam por cuticulas de saliva. Essa larva tem um nome estranho, ela mora numa
mansão e... (Pedrinho corta a Emília) PEDRINHO: Não, Emília, não é bem assim... Ele disse que era
melhor não nadar em lagoas desconhecidas porque poderia ter um tal de Schistossoma mansoni, que
ﬁca no caramujo e pode causar uma doença.
CUCA: Ah! Eu ouvi vocês falando sobre isso. Sorte de vocês! Já preparei essa poçãozinha mágica aqui,
esse remedinho aqui vai resolver qualquer problema que você tiver, sempre que eu preciso eu tomo, e
funciona toda vez. Você pode tomar depois do almoço todos os dias durante uma semana.
PEDRINHO: Eba! Que legal! Não preciso mais ﬁcar preocupado.
CUCA: Toma aqui, estou com pressa, preciso ir embora! Não esqueça de tomar nenhuma dose em?
(Cuca sai do palco soltando uma risada maléﬁca) (Cuca vai para a plateia e se esconde atrás de uma
criança, fazendo “shhh!!!!”)
(Pedrinho abre o frasco e está prestes a tomar o remédio, jornadeiro interrompe)
JORNADEIRO: Calma! Calma! Não faça isso! Você não sabe o que tem aí dentro. Antes de qualquer
coisa você precisa ir ao médico para saber se está doente e só tomar um remédio se ele te receitar.
PEDRINHO: Ué, mas a Cuca disse que funciona pra ela.
JORNADEIRO: Mas um remédio que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra outra. Você deve
sempre procurar um médico!
PEDRINHO: Ah, então vou jogar isso fora.. (Pedrinho ameaça jogar o
remédio no chão)
JORNADEIRO: Não! Eu ﬁco com isso. Não devemos descartar medicamentos na natureza nem em lixos
comuns, como o da nossa casa. Esse remédio pode contaminar o ambiente ou até um animal. O
melhor é levar no posto de saúde, que tem um lugar certinho para recolher os remédios que estão
vencidos ou aqueles que sobram e a gente não vai tomar mais.
EMÍLIA: Tá bom! Chega de enrolação. Falando em animais, vem conhecer o Rabicó!
(Todos saem do palco e Cuca volta)

CUCA: Ah não! Esse tal de Jornadeiro estragou todo meu plano. Essa poção que criei, 10 anos atrás, ia
transformar o Pedrinho num sapo, bem feio e gosmento, e todos iriam fugir do sítio por medo dele.
Assim o sítio ia ser só meu! Agora tenho que pensar em um novo plano... Já sei! O Rabicó é o maior
comilão, vou envenenar essas maçãs aqui pra transformar ele num sapo também.
(Cuca pega uma maçã que está no canto do palco e ﬁnge que está envenenando ela, joga glitter preto,
sai do palco e ﬁca no cantinho. Toca música da Cuca com risada maléﬁca)
https://www.youtube.com/watch?v=ip1NWXqZKxo&list=PL3SoUUJB8hO6JGfD
B6kYjjgBAv6v6G-64&index=4
(Rabicó chega com Jornadeiro, Emília e Pedrinho conversando)
RABICÓ: Ah! E eu esqueci de falar que também gosto de comer mamão, melancia, laranja, uva,
morango, kiwi, abacate, e... MAÇÃ! (Aponta pra árvore) Olhem só essa macieira!
(Rabicó vai em direção a árvore para pegar uma maçã)
JORNADEIRO: Calma! Não é melhor você lavar isso antes de comer?
RABICÓ: Ô seu jornadeiro, mas por quê? Eu sempre como assim..
JORNADEIRO: É bem importante lavar os alimentos e as mãos antes de comer porque podem haver
bichinhos tão pequenininhos que a gente não consegue ver, mas que podem fazer mal pra gente.
RABICÓ: Nossa! Não acredito! Melhor esperar para chegar em casa e lavar as mãos e a maçã antes de
comer. Tenho que avisar todos meus amigos sobre isso. (Gritando) PESSOAL! VEM AQUI! (atrás do
público surgem os animais dançando e vão até o palco)
https://www.youtube.com/watch?v=nKMcOpgADTE&index=8&list=PL3SoUUJB8hO6JGfDB6kYjjgB
Av6v6G-64
JORNADEIRO: Uau, como vocês dançam bem! Em Fernão nós vamos ter um show de talentos, se vocês
quiserem, podem se apresentar, todo mundo pode participar! Vai ser dia 27 de janeiro lá na escola às
17h30. (jornadeiro dá uma piscadinha para a plateia)
AMIGO ANIMAL: Ai, que legal. A gente vai sim!
RABICÓ: (explicando para seus amigos) Olha só pessoal, sabia que a gente estava fazendo uma coisa
que podia ter deixado a gente doente?? (amigos fazem cara de espanto) O jornadeiro, amigo da Emília,
acabou de me explicar que sempre temos que lavar as mãos e os alimentos antes de comer eles, para
tirar qualquer bichinho que possa estar neles. E mesmo que pareça estar limpo nós temos que fazer
isso, porque nem todos nós conseguimos ver!!
AMIGO ANIMAL: Mas Rabicó, a gente nunca lavou nada e ninguém nunca ﬁcou doente...
RABICÓ: É verdade... Por que, jornadeiro?

JORNADEIRO: Pessoal, nem todos os alimentos vão estar contaminados por esses bichinhos e as
nossas mãos não estão sempre sujas, mas isso não impede que aconteça alguma vez. Nós temos que
lavar sempre as mãos e os alimentos para evitar ao máximo ﬁcar doente. Além disso, também é
importante cuidar da terra em que os alimentos crescem e da água com que nós regamos eles, porque
os bichinhos também podem ﬁcar nelas, e sempre devemos lavar as mãos depois de mexer na terra.
(música sobre lavar as mãos/maçãs)
https://www.youtube.com/watch?v=LwhW7Uw7Fp8
(Pessoas saem do palco e a CUCA entra)
CUCA: NÃO, meu plano maligno falhou!! Se não fosse esse jornadeiro intrometido eu já teria ﬁcado com
esse sítio para mim!! Mas ele ainda vai ser meu! Remelentos e remelentas, se preparem que a Cuca vai
te pegar!! (Cuca sai do palco)
(Tio Barnabé entra no palco junto com a Narizinho recolhendo materiais (lixos) para reciclagem) (toca a
musica do tio barnabé)
NARIZINHO: O que vamos fazer com todo esse lixo Tio Barnabé?
TIO BARNABÉ: Não é lixo Narizinho, é material de reciclagem, com ele podemos fazer várias coisas e
limpar o mundo no processo, por isso a reciclagem é importante. Se as pessoas realmente colocassem
em prática a regra dos três R's, teria uma quantidade muito menor de lixo poluindo o meio ambiente.
NARIZINHO: Eu já escutei que reciclar é muito importante, mas eu não lembro muito bem... O que é
essa regra mesmo?
TIO BARNABÉ: É a regra que diz que nós devemos REduzir, REutilizar e REciclar. Reciclar o metal, o
papel, o vidro e o plástico, colocando eles nas latas de lixo de cor certa; reusar tudo o que nós
conseguimos, aproveitando alguma coisa que ia ser jogada fora para fazer algo novo e reduzir a
quantidade de lixo que nós usamos todos os dias...
NARIZINHO: É verdade! Eu lembrei agora, mas e se esquecer de novo?
TIO BARNABÉ: Eu também tinha essa diﬁculdade quando eu era mais novo, e até a gente se
acostumar é bem normal nós esquecermos, mas eu aprendi uma música que fala sobre reciclagem,
como separar o lixo e o que fazer com ele que vai te ajudar!
(Tio Barnabé começa a cantar a música sobre reciclagem)
https://www.youtube.com/watch?v=aJrelkRtOnY
(depois chega a Emília, o Jornadeiro e o Pedrinho)
TIO BARNABÉ: Emília, Pedrinho, que bom ver vocês! E você? Quem seria?
PEDRINHO: Esse é o jornadeiro! Ele estava indo participar de um projeto em Fernão para promover a
saúde lá, mas acabou se perdendo... Então, nós fomos mostrar o sítio para ele e inclusive já recebemos
algumas dicas para ter uma saúde melhor! Ele ensinou para a gente várias coisas sobre como evitar
pegar vermes.

TIO BARNABÉ: Que interessante, um jornadeiro! Várias aventuras e aprendizados podem sair de uma
jornada!
JORNADEIRO: Claro que sim! O Pedrinho falou que eu ensinei algumas coisas, mas agora eu também
acabei de aprender com o senhor e a sua música sobre reciclagem.
NARIZINHO: Reciclagem é muito importante mesmo, e não tem ninguém que pode ensinar isso melhor
que o Tio Barnabé! Ele está sempre fazendo alguma coisa com materiais recicláveis... Nós estávamos
recolhendo alguns inclusive, olha! (mostra os materiais)
EMÍLIA: Ai, isso tudo é um monte de lixo! Como pode sair algo legal do lixo?
TIO BARNABÉ: Pois ﬁque sabendo, Emília, que é possível fazer muitas coisas legais com materiais
recicláveis.
EMÍLIA: Só acredito vendo!
TIO BARNABÉ: E se você mesma ﬁzer? (emília faz cara de pensativa, como se estivesse pensando na
ideia) Vamos lá! Acho que temos material suﬁciente para todos e eu tenho o que vamos precisar aqui
na minha maleta. (tira materiais da caixa) Quer aprender também jornadeiro?
JORNADEIRO: Claro!
TIO BARNABÉ: Olha o que eu já ﬁz (tira o bilboquê). É um bilboquê, vocês conheciam?
NARIZINHO: Nossa, acho que eu nunca tinha visto um desses... Como funciona?
JORNADEIRO: Eu conheço! É um que você tem que jogar a bolinha para dentro da garrafa, não é?
TIO BARNABÉ: É esse mesmo, jornadeiro!
JORNADEIRO: Eu nunca tinha pensado em fazer esse brinquedo com garrafa pet, mas ﬁcou muito
legal! Será que as crianças de Fernão iam gostar?
PEDRINHO: Eu sei que eu gostaria de ter um desses! Principalmente se eu mesmo que ﬁzesse um!
TIO BARNABÉ: Realmente crianças, é muito legal fazer nossos próprios brinquedos, eles ﬁcam com um
jeitinho nosso...
NARIZINHO: E nós ainda podemos decorar como a gente quiser!
JORNADEIRO: Sim, ﬁca do jeito que a gente quiser! É muito difícil de fazer, Tio Barnabé?
TIO BARNABÉ: É nada menino! Tudo que você precisa fazer é (gesticulando) cortar a parte de cima da
garrafa, com muito cuidado, é claro, e passar um barbante pela tampinha, prendendo a outra ponta no
gargalo, aqui ó. Depois, é só decorar como você quiser!
NARIZINHO: Ai, que fácil que é!
JORNADEIRO: Tio Barnabé, essa ideia é muito legal!

EMÍLIA: Hunf, realmente... Até que para alguma coisa que era lixo, não ﬁcou tão ruim...
NARIZINHO: Emília, para de ser chata! Isso ﬁcou muito legal! E agora tem menos cinco garrafas de
plástico poluindo o planeta, sem contar que cada um de nós também ganhou um brinquedo novo.
EMÍLIA: É verdade, mas aiaiai se aparecer alguma outra boneca por aí!
PEDRINHO: (fala rindo) calma, Emília.... Mesmo que a gente faça outras cem bonecas, nenhuma será
como você!
TIO BARNABÉ: Não há motivo para se preocupar Emília! Mas e você, jornadeiro, por que está olhando
pensativo para o brinquedo?
JORNADEIRO: Eu estava pensando, Tio Barnabé, em como atividades com reciclagem são
importantes, e em como nós deveríamos fazer elas na jornada. Porque gerar menos lixo é uma coisa
que impacta a nossa saúde, e, se a gente aprende desde pequenos, a usar menos, a reciclar e a
reutilizar, isso vira um hábito que pode ajudar muito as gerações futuras. Só de ter menos garrafas pets
jogadas na rua, nós já reduzimos o número de coisas que podem acumular água, por exemplo, e servir
de criadouro para mosquitos... Sem falar que é uma ótima maneira de incentivar a criatividade de
todos, porque aqui você fez um brinquedo, mas eu tenho certeza que dá para fazer muito mais coisas
com materiais recicláveis!
EMÍLIA: Tá bom, tá bom, reciclagem é importante, nós entendemos! Mas ainda sobrou uma parte da
garrafa... O que a gente faz com ela?
NARIZINHO: Ela não pode virar um vasinho? Se a gente ﬁzer uns furinhos no fundo e colocar um pouco
de terra...
TIO BARNABÉ: Essa é uma ótima ideia, Narizinho. Acho que alguém já está começando a entender o
espírito da reciclagem!
JORNADEIRO: Daria até para fazer uma pequena horta, se tivermos bastante garrafas.
TIO BARNABÉ: Bem pensado, jornadeiro! Aposto que a Dona Benta e a Tia Anastácia adorariam poder
plantar algumas coisas...
EMÍLIA: Então vamos falar com elas!
PEDRINHO: Elas devem estar na casa essa hora... Vamos até lá! Você aproveita e conhece as duas,
jornadeiro, aposto que elas vão te adorar, principalmente com a sua ideia de fazer uma horta!
(Jornadeiro ri e concorda e eles saem caminhando.)
(Todos saem do palco e entra a Cuca conversando com o Saci)
CUCA: Saci, o que você acha de me ajudar com um plano que vai causar muita, mas muita confusão
no sítio??
SACI: Opa! Confusão é comigo mesmo (risada) O que você está planejando?

CUCA: Tudo o que você precisa fazer é convencer aqueles remelentos a andarem descalços por aquele
campinho (aponta para algum lugar). Assim eles vão ser contaminados pela minha poção mágica e
nunca mais vão conseguir parar de dançar (risada maléﬁca) e, assim que eles saírem por aí dançando,
todos irão atrás e o sítio será meu, só meu!
SACI: Mas o que eu vou ganhar com isso?
CUCA: Você vai causar a maior confusão que esse lugar já viu! Não é o suﬁciente?
SACI: É verdade! É o suﬁciente sim (risada) Pode deixar dona Cuca, essa confusão vai ser a maior e a
melhor que já aconteceu nessas terras!
https://www.youtube.com/watch?v=HxrV_WJ4Jx4 (começa em 0:55)
(Saci sai para encontrar a Narizinho e o Pedrinho)
CUCA: Duvido que agora aquele jornadeiro consiga atrapalhar meu plano! (sai rindo)
(A Narizinho, o Pedrinho, o Jornadeiro, a Emília e o Tio Barnabé entram em cena)
NARIZINHO: Ai, eu não aguento mais andar. Meus pés estão doendo muito!
PEDRINHO: Mas por que Narizinho? Você se machucou?
NARIZINHO: São esses sapatos! Acho que eles estão ﬁcando apertados...
EMÍLIA: Às vezes é bom ser uma boneca... Eu não cresço, então meus sapatos de pano nunca vão ﬁcar
pequenos...
NARIZINHO: Você não tá ajudando, Emília!
PEDRINHO: Por que você não tira os sapatos?
NARIZINHO: Acho que vou fazer isso mesmo, Pedrinho.
TIO BARNABÉ: Narizinho, minha ﬁlha, eu sei que seu pé deve estar doendo muito, mas espera até a
gente chegar em casa para tirar os sapatos... Pode não ser uma boa ideia andar descalça nessas
terras, você pode acabar com amarelão!
CRIANÇAS (JUNTAS): Amarelão??
TIO BARNABÉ: É uma doença que deixa a pele meio amarelada, e você pode pegar andando descalço
na terra.
EMÍLIA: Isso é verdade jornadeiro? Ou é só outra história que os adultos contam para fazer a gente
fazer o que eles querem?

JORNADEIRO: Não, Emília, não é só mais uma historinha dos adultos. O que o Tio Barnabé está
falando é verdade. Tem um verme chamado Amarelão, que entra no nosso corpo pela pele, e deixa a
gente muito cansado. E ele se chama amarelão porque ele se alimenta do nosso sangue e deixa a
gente meio pálido mesmo.
NARIZINHO: Eu não vou mais tirar meus sapatos então! Não gostei desses bichinhos podendo entrar
na minha pele.
JORNADEIRO: Realmente, é melhor andar sempre de sapatos na terra. Quando a gente chegar em
casa, aí você tira os sapatos e põe um band-aid.
(Chega o Saci)
SACI: Olá, olá, pessoal! Como vocês estão?
PEDRINHO: Saci! Você por aqui!
SACI: Pois é! Estava aqui dando uma volta e agora que encontrei vocês tive uma ótima ideia.. Por que
não jogamos alguma coisa no campinho? Estou morrendo de vontade de brincar com alguém! Você aí
com a bata pode vir brincar também!
NARIZINHO: Ai Saci, eu adoraria mas meus sapatos estão machucando muito e...

fala da Narizinho) Ué! Mas isso é fácil de resolver.. vamos

SACI: (cortando a

jogar descalços. Vamos, vamos!

NARIZINHO: Não é uma boa ideia, sabia? O jornadeiro estava explicando agora que nós podemos
pegar doenças andando descalços, o chão pode estar contaminado!
SACI: Contaminado? Da onde vocês tiraram isso? Por acaso vocês ouviram a Cuc..Ops, viram alguém
sujando esse campinho?
NARIZINHO: Não! Na verdade não conseguimos ver quando o solo está contaminado, são pequenos
bichinhos que podem entrar pela nossa pele e causar doenças, como o amarelão. Preciso ir pra casa
pegar novos sapatos e daí todos podemos brincar, tudo bem?
SACI: (com cara de bravo) Ah, tanto faz... Nem quero saber quem é esse tal de amarelão aí, vocês são é
muito chatos, isso sim! Vai lá, trocar o sapato então!
(Todos saem do palco, menos o Saci)
(Cuca entra no palco furiosa)
SACI: É Dona Cuca, não deu para rolar aquela confusão não... Eles estavam todos preocupados com
um tal de bicho amarelo e não quiseram andar descalços comigo, porque o jornadeiro falou que era
melhor não...

CUCA: Eu não acredito que esse jornadeiro acabou com os meus planos de novo! Por que ele está aqui
aﬁnal? Será que ele quer o sítio para ele? Não tem nenhum motivo para ele ajudar esses remelentos!!
Mas ele não vai ﬁcar com esse sítio! Este lugar vai ser meu, só meu! O meus planos ainda não
acabaram... Eles podem não ter andado sobre a poção, mas com esse calor não vão resistir a beber
ela, principalmente se ela estiver em uma bica de água bem fresquinha! (risada maléﬁca)
(Cuca contamina a bica e sai de cena rindo)
(O grupo que está indo para a casa entra em cena (saci nao entra))
EMÍLIA: Eu não estou aguentando mais esse calor! Está me matando, eu preciso me refrescar!
PEDRINHO: Olha essa bica, Emília! Tome um pouco dessa água.
JORNADEIRO: Ei, espere! Você sabe da onde vem essa água?
EMÍLIA: Eu não me importo, só estou com muita sede.
JORNADEIRO: É importante saber de onde a água vem e se ela é tratada.
PEDRINHO: Aí, mais essa? E o que devemos fazer? A Emília está com sede.
JORNADEIRO: Eu sei, eu sei. Na próxima vez vocês podem trazer uma garrafa com água ﬁltrada ou
fervida e potável. Água potável é aquela que podemos beber! Se essa água aqui não passou por
nenhum tratamento, ela pode estar cheia de sujeiras que podem causar dor de barriga e...
NARIZINHO: Espera, essa eu sei! Ouvi na escola que água contaminada pode causar uma doença que
chama Amebíase, que é causada por outro bichinho que chama Entamoeba Hystolica (ela fala o nome
pausadamente com diﬁculdade), essa doença pode dar muitos sintomas, como dores de barriga e até
desnutrição!
JORNADEIRO: Muito bem Narizinho! É isso mesmo! Agora vamos chegar logo no sítio para beber uma
água limpinha.
(Todos saem de cena e voltam para a próxima cena, já na varanda da casa) (Cuca entra)
CUCA: Nãoooooo... Mas esse jornadeiro é muito esperto! Preciso bolar o melhor plano de todos para
derrotá-lo.
(vai para a próxima cena - Narizinho, Pedrinho, Jornadeiro, Emília e Dona Benta)
NARIZINHO: Vovó! Como está a senhora?
DONA BENTA: Minha ﬁlha, eu estou ótima! E vocês, como estão todos? Vejo que ﬁzeram um novo
amigo...
EMÍLIA: Esse é o jornadeiro, Dona Benta, ele acabou se perdendo e parou aqui!
JORNADEIRO: É um prazer conhecer a senhora.

DONA BENTA: Ora, jornadeiro, o prazer é todo meu. As terras do sítio são capazes de proporcionar
jornadas incríveis, eu mesma já vivenciei muitas delas...
PEDRINHO: A vovó tem muitas histórias para nos contar, jornadeiro.
JORNADEIRO: Eu imagino, esse lugar parece ser muito especial mesmo.
DONA BENTA: Mas mais especial que o lugar, são as pessoas que estão aqui, porque são as pessoas
que fazem um momento virar uma história para ser contada depois.
NARIZINHO: E o melhor das histórias da vovó, jornadeiro, é que elas sempre vem com uma lição no
ﬁnal.
EMÍLIA: É verdade. Eu normalmente odiaria se alguém tentasse me ensinar uma lição de moral, mas
do jeitinho que a Dona Benta conta elas nem parecem uma lição, você ﬁca tão envolvido que acaba
aprendendo como se fosse você naquela situação, tendo que lidar com o que aconteceu. (outros
concordam)
JORNADEIRO: Mas vocês sabem que isso só acontece por causa de vocês, também. São vocês que se
interessam tanto com o que a Dona Benta tem para dizer, que se envolvem a esse ponto.
DONA BENTA: Parece que eu não sou a única que tira lições das minha jornadas para passar elas em
diante...
PEDRINHO: Mas é claro que nós nos interessamos! As melhores tardes são aquelas em que nós
ouvimos várias histórias...
JORNADEIRO: Acontece que nem todo mundo pensa assim, infelizmente... Muitas pessoas não se
interessam em ouvir as histórias que as pessoas mais velhas têm para nos contar...
EMÍLIA: Isso não faz o menor sentido! Por que alguém não quer ouvir o que uma pessoa que já viveu
tanto tem a dizer sobre a vida??
PEDRINHO: Dessa vez a lógica da Emília faz todo sentido!
JORNADEIRO: Faz mesmo. É muito triste ver uma pessoa que tem tanto para contar não ter ninguém
para quem contar.
NARIZINHO: Aai, vó, eu nunca vou querer parar de ouvir suas histórias!
DONA BENTA: Obrigada minha ﬁlha. Ter vocês para ouvir minhas histórias é o que me faz querer contar
elas!
EMÍLIA: Inclusive, você poderia contar uma história agora, não podia?
(começa a tocar a música da Tia Anastácia)
https://www.youtube.com/watch?v=YaArQ17TXxM (começa em 1:58)

TIA ANASTÁCIA (APARECENDO): Sinto muito Emília, mas a história vai ter que ﬁcar para outra hora,
porque agora é a hora do café da tarde! Já está tudo pronto, inclusive um bolo de chocolate delicioso.
Quem vai ajudar a colocar a mesa?
(Todos vão ajudar a colocar a mesa e o bolo)
VISCONDE: Senhores, não seria prudente lavarmos as mãos antes de comermos?
TODOS: Verdade, vamos lá.
(Todos saem e aparece a Cuca para trocar os bolos)
CUCA: Dessa vez eles não vão escapar! Esse bolo está tão doce, mas tão doce, que eles vão ter tanta
sede que a água do sítio não será suﬁciente, eles vão ter que sair do sítio em busca de mais água e
esse lugar será, enﬁm, meu!!
(Cuca sai correndo e rindo)
(Personagens voltam)
JORNADEIRO: Hmmm, esses bolos estão com uma cara ótima!
EMÍLIA: Ai, não aguento mais esperar, vou pegar um pedaço desse. (Emilia corta o pedaço
do bolo e come)
EMÍLIA: Nossa, está muito doce! É uma receita nova, tia Anastácia?
TIA ANASTÁCIA: Receita nova? Não minha ﬁlha, é a receita de sempre, deixe-me provar.
(Tia Anastácia prova o bolo e faz cara de quem não gostou)
TIA ANASTÁCIA: Nossa! Está muito doce mesmo... Será que errei no açúcar?
VISCONDE: Tia Anastácia, você faz bolos maravilhosos, mas tem que tomar cuidado com a
quantidade de açúcar que coloca! Comidas doces demais não são saudáveis e no futuro podem
causar uma doença chamada diabetes.
JORNADEIRO: É verdade. Diabetes é quando há açúcar demais no sangue, e ele pode vir de doces,
massas, pães... Essa doença tem muitas consequências ruins para a saúde.
TIA ANASTÁCIA: Ai, Deus que me livre! Vamos deixar esse bolo de lado, temos essa torta que eu ﬁz com
as maçãs que o Rabicó lavou e trouxe! Essa receita nem vai açúcar.
(Tia anastácia coloca o bolo pro lado)
(Cuca aparece andando como quem está impaciente e para na frente da mesa com a mão na cintura,
todos assustam)

TODOS: CUCA!
CUCA: (brava com o jornadeiro) Por que você está atrapalhando todos os meus planos? O que você vai
ganhar com isso? Você acha que vai ﬁcar com o sítio para você se ﬁzer isso?
JORNADEIRO: Mas eu não quero ﬁcar com o sítio para mim, eu estava indo para Fernão! Eu quero é
ajudar as pessoas! Aliás, do que vocês está falando?
CUCA: O campinho contaminado, a água contaminada, a poção que dei para o Pedrinho, o bolo doce
demais... Planejei tudo para vocês me deixarem em paz e eu ﬁcar com o sítio, mas você estragou tudo!
Ninguém faz isso se não for ganhar algo em troca! Pode falar qual é o seu plano!
JORNADEIRO: Mas Dona Cuca, não tem plano nenhum! Eu faço parte da Jornada Cientíﬁca, e ela é um
projeto organizado por estudantes para promover conhecimentos sobre saúde para a população, mas
é bem mais do que isso. É uma experiência maravilhosa na qual ajudamos os outros oferecendo
informações, atenção, nosso tempo e disposição para escutar... Na verdade, eu acho que não só
ensinamos, como também sempre aprendemos algo ao longo da Jornada. E isso é o que eu ganho:
essa troca de conhecimentos, os laços que são formados entre as pessoas...e a esperança de mudar
alguma coisa, por menor que ela seja. Tudo que eu ﬁz foi para ajudar meus novos amigos. Eu não
quero o sítio para mim, eu quero fazer dele um lugar melhor para quem está aqui.
CUCA: Eu não sei... Você parece um sonhador delirante, é impossível você melhorar o mundo inteiro!
JORNADEIRO: Pode até ser um sonho impossível, mas é um sonho no qual eu acredito que valha a
pena lutar. Pode até ser uma utopia, mas é o que me motiva a continuar sempre caminhando para
tentar alcançá-la. Mesmo que eu talvez nunca veja se o meu trabalho realmente mudou alguma coisa,
só a simples possibilidade de ter feito a diferença para alguém já me deixa feliz.
CUCA: Não sei. Embora eu não acredite nessas coisas, o jeito como você fala parece dar algum
signiﬁcado mais especial a isso tudo... Tudo bem, acho que você ganhou. Tenho mais coisas para fazer,
não vou mais atrapalhar vocês...
(Cuca sai)
(Todos olham para o jornadeiro)
EMILIA: Uau! Você nos salvou de tudo isso, é um super-herói!
JORNADEIRO: Nada disso Emília! Eu só estou fazendo meu dever, aliás, foi um prazer ter conhecido
todos vocês.
NARIZINHO: Estamos impressionados como simples mudanças podem fazer muita diferença e evitar
muitos problemas, seremos eternamente gratos!
JORNADEIRO: Pessoal, esse tempo todo que eu passei aqui foi incrível, e todas essas aventuras foram
uma jornada de verdade, mas eu preciso ir para Fernão, para a Jornada de lá.
PEDRINHO: Será que olhando em um mapa a gente não consegue achar um caminho para lá?
Visconde, você não tem aí um mapa do interior de São Paulo?

EMÍLIA: Eu acho que tem um jeito de mandar você para lá. (sai correndo e volta com o pó de
pirlimpimpim) Ta-daa! Não há nada nesse mundo que o pó de pirlimpimpim não resolva!
JORNADEIRO: Mas eu vou conseguir voltar para Fernão com isso?
EMÍLIA: Mais respeito, menino/a! "Isso" é um pó mágico, tá?
JORNADEIRO: Me desculpe... E o que eu tenho que fazer com ele para voltar?
EMÍLIA: É só deixar comigo! Você está pronto para partir? Depois que eu jogar o pó, feche os olhos,
pense para onde você quer ir e conte até dez.
JORNADEIRO: (se despede de todos) Tchau pessoal, até a próxima, vou guardar todos vocês no meu
coração. Agora eu estou pronto, pode ir Emília!
(Emília joga o pó e enquanto o Jornadeiro conta até dez todos saem do palco)
JORNADEIRO: Nossa, que viagem!
AMIGO DO JORNADEIRO: Jornadeiro! Onde você estava? A gente te procurou por todos os lugares!
JORNADEIRO: Desculpe, eu acabei me perdendo no caminho para cá...
AMIGO DO JORNADEIRO: Você se perdeu?! Mas você está bem? O que aconteceu?
JORNADEIRO: Eu estou bem, não se preocupe! Foi até uma coisa boa eu ter me perdido, porque eu
acabei aprendendo muitas coisas com um pessoal de um sítio...
AMIGO DO JORNADEIRO: Sério? Bom, menos mal, pelo menos não te aconteceu nada mais grave...
Mas você ainda está atrasado! Vamos, vamos que as atividades já vão começar!
JORNADEIRO: É verdade! (vira para a plateia) Vocês estão prontos?
TODOS OS JORNADEIROS: A jornada começou!!!
(música para os agradecimentos - sítio do pica pau amarelo)
https://www.youtube.com/watch?v=18ANCGSwYKo

FIM

(Teatro começa com uma mesinha no canto com um telefone. Toca um telefone e aparece o símbolo do
Batman. Batman aparece na cena correndo para atender.
[01 - Telefone Tocando])
BATMAN: Batman falando!... O quê??? O prefeito de Fernão? Sequestrado? Você tem certeza? Deixaram
um bilhete pedindo resgate?!... Claro! Vou resolver isso, não se preocupe! Certo… Entendi! Deixa comigo.
(Desliga o telefone e anda impacientemente de um lado para o outro.)
BATMAN: Não acredito nisso… Fernão é uma cidade tão tranquila, não pode ser! O que alguém pode
estar querendo sequestrando o prefeito de uma cidade tão simpática? Vai ser um crime difícil de
resolver, acho que preciso de ajuda (Batman para e olha pra plateia) vou chamar mais gente pra esse
caso!
(Batman sai rápido de cena jogando a capa.
Toca música tema do Batman.
[02 - Musica do Batman])
(Entram Batman, Homem de Ferro, Flash, Hulk, Homem Aranha e Mulher Maravilha.)
(Todos entram falando alto e ao mesmo tempo, como se estivessem discutindo e preocupados. (efeito de
pessoas conversando [03 - Pessoas conversando] )
FLASH: ESPEREM! (todos param de andar) Vocês estão falando tão rápido que nem EU estou
conseguindo entender.
HOMEM DE FERRO: O Flash está certo. Vocês estão parecendo um bando de maritacas doidas, meu
Deus!
HULK: Mas é que eu ainda não entendi a parte que…
HOMEM DE FERRO: (interrompendo o Hulk) Mas que novidade, hein Hulk!? Você nunca entende nada! O
que tem de músculo não tem de cérebro.
MULHER MARAVILHA: Ei, ei! Pare com isso Homem de Ferro! Não é hora dessas suas brincadeiras sem
graça. (com calma, se virando para o Hulk) O que você não entendeu, Hulk?
HULK: Onde o prefeito de Fernão estava antes de ser sequestrado? E de onde levaram ele...
HOMEM DE FERRO: Você só faz pergunta burra, Hulk! É claro que ele estava na prefeitura, é onde
prefeitos ﬁcam, já que eles TRABALHAM lá.

MULHER MARAVILHA: CHEGA Homem de Ferro! (volta a olhar pro Hulk) Acho que o Hulk fez uma boa
pergunta, ele poderia estar em outro lugar…
HOMEM ARANHA: Ele pode ter razão galera, precisamos de mais informações! Saber onde ele estava
pode nos ajudar a descobrir como ele foi levado! E se soubermos como podemos descobrir também
por QUEM ele foi levado.
BATMAN: Escutem… Estamos todos de acordo que precisamos ajudar o prefeito, certo? (todos
concordam) Então, vamos nos organizar. A assistente do prefeito, que me ligou para avisar do
desaparecimento dele, disse que ninguém tinha visto o prefeito na cidade ainda, então não temos
como ter certeza sobre onde ele estava. Fernão tem uma área rural muito grande, existem muitos
lugares onde o prefeito poderia estar além da prefeitura antes de ser levado, sem falar em todos os
lugares para os quais ele pode ter sido levado. Precisamos pensar em como vamos resgatá-lo.
MULHER MARAVILHA: Uma área rural? Tipo com várias árvores parecendo uma ﬂoresta?
BATMAN: Mais ou menos, Mulher Maravilha. Tem muitas pessoas, mas há muitas plantações e criação
de animais lá também.
MULHER MARAVILHA: Eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar com isso. Tenho uma
amiga que conhece muito bem ﬂorestas.
HOMEM DE FERRO: Olha, eu acho que a gente consegue muito bem lidar com isso sozinhos.
HOMEM ARANHA: Talvez, mas como podemos ter certeza? Eu acho muito legal ter ajuda de mais
gente nesse caso.
HULK: Eu também! Quem é seu amigo?
MULHER

MARAVILHA:

É

uma

amiga,

Hulk!

A

Branca

de

Neve,

conhece?

HOMEM DE FERRO: Uma princesa?????? Você acha mesmo que uma princesinha dessas vai ajudar a
gente nesse caso de sequestro? Isso é coisa pra gente corajosa e forte, que nem eu (bate no braço
como se mostrasse o quanto é forte), não é coisa pra mariquinhas.
FLASH: Peraí, peraí! Eu acho que o Homem de Ferro tem razão. Uma mulher de vestido não consegue
correr tão rápido como eu.
MULHER MARAVILHA: (colocando a mão na cintura, brava) E os bonitões aí acham que pra salvar o
mundo precisa de bracinho forte e calça colada só? Pois saibam que ser herói é muito mais do que
isso! Eu sou mulher e mesmo assim sou uma heroína! Vocês vão ver o que é ser alguém corajoso e
esperto de verdade.
HOMEM DE FERRO: Como se VOCÊ fosse muito mais forte que a gente. HAHAHAH essa eu quero ver.
(Mulher Maravilha ﬁca irritada e ameaça responder de volta)
BATMAN: Chega de discussão. Temos que agir logo! Mulher Maravilha, vá chamar sua amiga e veja se
ela pode ajudar! Nos encontramos em Fernão.

(Todos saem de cena.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Princesas (Cinderela, Aurora, Branca de Neve, Bela, Elsa, Jasmine) entram e ﬁcam conversando. Entra
Mulher Maravilha novamente e todas as princesas olham para ela.)
BRANCA DE NEVE: Quanto tempo, Mulher Maravilha! Como você me disse que o problema era sério,
trouxe as meninas para ajudar também!
MULHER MARAVILHA: Ótimo! Eu vou precisar mesmo da ajuda de vocês. Na verdade, a cidade de
Fernão é que precisa!
BRANCA DE NEVE: Imagina, amiga! Nos conte o que houve e como podemos ajudar.
MULHER MARAVILHA: Alguém sequestrou o prefeito da cidade! Ele foi levado, mas ninguém sabe de
onde… só deixaram um bilhete, e então a assistente do prefeito ligou para o Batman pedindo ajuda. E
Fernão é uma cidade com muita área rural, então eu pensei que você poderia nos ajudar a achá-lo ou
a achar alguma pista, ao menos, buscando nos lugares mais afastados da cidade.
BRANCA DE NEVE: Mas é claro que eu posso! Toda nós podemos, certo meninas?
ELSA: Eu não sei, não, Branca de Neve. Nós somos princesas, como vamos salvar o prefeito?
Geralmente nós é que somos salvas…
MULHER MARAVILHA: Deixa disso, Elsa! Só porque você é uma princesa (fala olhando para as outras
princesas), não quer dizer que você não possa salvar alguém, isso já deixou de ser exclusividade dos
super-heróis faz tempo! Qualquer um pode fazer coisas heróicas!
ELSA: Ah, eu tenho minhas dúvidas, Mulher Maravilha… Você fala isso porque já é uma super-heroína,
já enfrentou vários vilões. Mas o que a gente entende dessas aventuras mirabolantes?
CINDERELA: Pois eu acho que pode ser uma ótima oportunidade para a gente ter uma aventura.
BELA: E vai ser muito bom se pudermos ajudar nossos amigos!
MULHER MARAVILHA: Então vamos? Já estão nos esperando em Fernão!
TODAS: Vamos!
(saem do palco e dão a volta para entrar pelo outro lado na próxima cena)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Entram o vilão (Dr. Doença), e seu assistente. Toca música do vilão.
[04 - Musica de vilão] Enquanto a música toca, passam pela plateia, o vilão claramente mostrando o
caminho para o assistente, como se ele fosse errar por onde ir.)
DR. DOENÇA: HAHAHA! Perfeito, tudo dando certo, não é mesmo, meu caro assistente?
ASSISTENTE: Dr. Doença, meu nome é…

DR. DOENÇA: (interrompendo o assistente) Blá blá blá, não importa (fazendo um gesto com a mão,
menosprezando o assistente). Consegui sequestrar o prefeito, agora tudo o que temos que fazer é
negociar com esses tais de jornadeiros: vou libertar o prefeito se eles concordarem em nunca mais
(ênfase no “nunca mais”) voltar pra Fernão. E então… sabe o que vai acontecer?
ASSISTENTE: A população vai ﬁcar…
DR. DOENÇA: (interrompendo o assistente) Calado! Eu te perguntei alguma coisa, por acaso? Então,
como eu ia dizendo, a população vai ﬁcar totalmente vulnerável sem seu prefeitozinho e esses
jornadeiros. E então eu poderei começar a pôr meu plano em ação! A doença vai dominar nessa
cidade HAHAHA E não vai ter ninguém para impedir isso! (fala andando de um lado para o outro)
ASSISTENTE: Então… sobre esse seu plano (fala hesitante) nada contra, claro, mas você ﬁcou sabendo
que chamaram o Batman para procurar pelo prefeito e descobrir quem está tramando contra Fernão?
E parece que vai trazer uma galera com ele…
DR. DOENÇA: Quê é isso? Está com medo, assistente? Você só fala bobagem! Esse pessoalzinho não é
páreo para mim! Se eles acham que podem me impedir, estão muito enganados… Se esses jornadeiros
não forem embora, eu vou EXPLODIR a prefeitura! HAHAHA Quero ver eles ﬁcarem quando souberem
que a ajudazinha que eles vëm trazer pra cá vai destruir a cidade! Agora vamos logo, anda! Temos que
planejar essa super explosão!
(O assistente olha para a plateia e dá de ombros, como se dissesse “O que mais eu posso fazer?” e segue
atrás do vilão)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Os heróis e as princesas se encontram, já em Fernão. As princesas entram por um lado do palco,
enquanto os heróis estão entrando do lado contrário)
HOMEM DE FERRO: Olha só, Flash, as ﬂorzinhas chegaram. (Flash ri).
HULK: Fique quieto, Homem de Ferro. (cumprimentando a Bela). Bela, quanto tempo! Todas vocês
vieram ajudar a achar o prefeito?
BELA: Hulk! Pois é, nós viemos sim, apesar de acharem que não podemos fazer muito (olhando para o
Homem de Ferro, que revira os olhos), faremos tudo que estiver ao nosso alcance!
BATMAN: Então vamos começar logo, que o tempo está passando!
FLASH: Sim, o tempo está passando rápido e não está ao nosso favor. As únicas pistas que temos até
agora são esta maleta (está com a maleta) que o prefeito usa todo dia para trabalhar e foi deixada na
porta da delegacia e um bilhete, deixado hoje de manhã no gabinete do prefeito. Nele, o sequestrador
(está com o bilhete na mão) explica que levou o prefeito para um lugar onde ninguém o achará, e que
ele só será libertado se os jornadeiros saírem da cidade até meia noite do domingo! Se eles não forem
embora, algo terrível acontecerá com a prefeitura! (reações de espanto de todos).
AURORA: O que são jornadeiros??

HOMEM ARANHA: De acordo com a assistente do prefeito, são um grupo de estudantes que vêm
fazer um trabalho voluntário na cidade! Eles vieram ano passado, e ﬁzeram várias atividades… visitaram
algumas casas de crianças e idosos, ofereceram alguns exames e ﬁzeram algumas brincadeiras com
as crianças, tudo para promover a saúde em Fernão! E, aparentemente, alguém não gostou muito
disso…
AURORA: Mas que pessoa malvada, quem é contra um grupo de estudantes que só quer ajudar?
BATMAN: Isso é uma das coisas que devemos descobrir, Aurora. Para isso, creio que devemos
encontrar algum desses jornadeiros para perguntar o que eles ﬁzeram ano passado, além de falar
com alguns moradores também. Pode ser que descubramos o motivo de tanto ódio aos jornadeiros
desse modo.
MULHER MARAVILHA: A outra coisa é descobrir como o prefeito foi levado, e para onde.
JASMINE: Bom, ele certamente foi levado de algum lugar próximo a um celeiro, já que tem palha junto
com a maleta.
BRANCA DE NEVE: Muito bem observado, Jasmine. O prefeito deve ter sido levado mesmo da área
rural, como a Mulher Maravilha nos falou.
HOMEM DE FERRO: Tá bom, tá bom… então porque as princesas não vão logo para a área rural
começar a procurar, enquanto eu e os rapazes ﬁcamos aqui e vemos o que descobrimos? Nós
alcançamos vocês depois (fala com tom de deboche)
MULHER MARAVILHA: (bufando) Quanta gentileza, Homem de Ferro (tom de ironia) Vamos logo
meninas, temos muito a fazer. (sai de modo brusco).
FLASH: Vamos nós, heróis, também, para a escola falar com os jornadeiros! (vai saindo)
(todos vão saindo, menos a Aurora, a Elsa e o Homem Aranha)
AURORA: (meio sussurrando) Eu não entendi muito bem porque eles saíram tão bravos...
ELSA: Ai, Aurora… é porque ninguém está feliz com as princesas fazendo o trabalho dos super heróis,
né? Isso não tem como dar certo… (tom desapontado/tristonho/de derrota, vai saindo atrás das outras,
suspirando)
HOMEM ARANHA: Não sei não, Elsa… A Branca de Neve estava bem determinada. E a Cinderela
parecia bem animada (a Cinderela pode ser bem expressiva nas falas das outras pessoas) acho que
vocês vão se sair bem, só tomem cuidado com os insetos ao andar pelas fazendas… (pisca e sai
correndo) ei, me esperem!!
AURORA: Andar..? Ai, socorro… (sai)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Entram em cena o Dr. Doença e seu assistente, na rural. O assistente está puxando algo muito pesado
(terra com minhocas), enquanto o vilão anda à frente). (efeito sonoro de objeto sendo arrastado [05 Objeto arrastando])

ASSISTENTE: Isso está…. muito…. pesado (bufando de esforço)
DR. DOENÇA: Anda logo com isso e para de reclamar!
ASSISTENTE: Pra que mesmo precisamos de tantos sacos de terra? Além de ser muito pesado,
continuo achando que não podíamos ter remexido toda aquela terra, as árvores ﬁcaram praticamente
sem terra, elas podem cair daquele jeito… elas deixavam aquele jardim tão bonito, e com certeza as
pessoas pegavam a frutas de… (é interrompido)
DR. DOENÇA: Será mesmo que eu vou ter que explicar o plano mil vezes pra você?? Vamos usar isso
para destruir a reputação do prefeito e trazer o pânico para a população de Fernão. Eles ﬁcarão
totalmente desamparados quando verem que não podem mais contar com seu prefeito nem com
aqueles jornadeiros, e assim todos ﬁcarão doentes!
ASSISTENTE: Tá… mas e daí?
DR. DOENÇA: “E daí”? "E daí" que eu sou o Dr. Doença!! Quanto mais as pessoas ﬁcam doentes, mais
forte eu ﬁco!
ASSISTENTE: Ahhh, é por isso que você não gosta dos Jornadeiros então, porque eles trazem
melhorias para saúde da população.
DR. DOENÇA: Ahh, até que enﬁm você falou alguma coisa que faz sentido. Isso mesmo! Vamos voltar
logo para a cidade então. Agora que já temos parte das coisas de que precisamos temos que avisar os
jornadeiros que se eles não foram embora ainda é melhor já irem arrumando as malas! E se isso não
der certo…. CABUM!!!
(faz um gesto amplo com os braços, “imitando” uma explosão). (O vilão sai de cena primeiro, e o
assistente ﬁca pra trás, tentando arrastar as coisas que está carregando.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Entram em cena as princesas na rural, Cinderela sem sapato) (efeito sonoro [06 - Floresta Ambiente])
AURORA: Nossa, eu to muito cansada, vocês estão andando muito rápido….
BELA: Ai Aurora, temos que correr, senão não conseguiremos salvar o prefeito a tempo!…Cinderela! O
que é isso??? Você está descalça?? Aqui, no meio da mata??
CINDERELA: Ai, eu sai correndo e meu sapatinho de cristal acabou saindo do meu pé... Eu sei, eu sei….
Fica maior sujei…
BELA: (interrompendo) Não é por causa só da sujeira! Você sabia que você pode pegar alguma doença
andando descalça desse jeito???
CINDERELA: O que??? Doença??? Mas que tipo de doença??? Eu nunca tive nada, nem peguei nada
andando descalça no meu castelo.

BELA: Acontece, Cinderela, que existem vários bichinhos que estão na terra e na água, que
conseguem entrar na nossa pele e podem nos causar doenças! Esses bichinhos, que são os vermes,
podem entrar no nosso corpo pela pele e eles podem ﬁcar nosso corpo, principalmente na nossa
barriga, e causam vários problemas. Muitas vezes, eles podem ﬁcar por muito tempo dentro de nós
sem que a gente perceba. Quando a gente percebe, eles já podem estar vivendo em nós por um bom
tempo, nos usando para conseguir alimento e se reproduzir.
CINDERELA: Meu deus!!! Que horror!!!
JASMINE: Sim, é muito horrível! E além do problema de a pessoa estar doente e não saber, é que, por
causa disso, a pessoa pode passar a doença para outras, espalhando os ﬁlhinhos dos vermes, se ela
não tomar os devidos cuidados…
CINDERELA: Mas que cuidados que temos que tomar? Como a gente evita isso?
JASMINE: A gente evita assim, ó, deixa eu te mostrar: (tira kraft da bolsa) A maioria desses vermes
estão na nossa barriga mesmo, então, eles vivem lá e fazem seus ﬁlhos lá também. Esses vermezinhos
saem pelas nossas fezes, por isso devemos sempre ir no banheiro nos lugares certos, não em fossas
ou perto de lagos ou rios, porque, se a pessoa ﬁzer isso, os vermes vão parar na água, no chão e, se
você pisar neles, eles podem entrar no seu pé e chegar na barriga. Por isso é importante não andar
descalça no meio da mata, ou mesmo na rua.
CINDERELA: Ai, socorro! Eu preciso do meu sapato urgentemente! Eu vou voltar pra buscar, me
esperem aqui e…
ELSA: Nãooo, vai demorar demais! Deixa que eu faço um sapato pra você.
CINDERELA: Mas como você vai fazer um sapato, Elsa?
ELSA: Deixa comigo! (faz uma mágica e entrega pra Cinderela um chinelo de gelo) (efeito sonoro [07 - Pó
Mágico])
CINDERELA: (com cara de espanto) Nossa, que sensacional, Elsa! Mas é de gelo? Não vai derreter
nesse calor?
ELSA: Não vai, não, pode ﬁcar tranquila que eu tenho meus truques.
MULHER MARAVILHA: Viu, ser uma princesa não te impediu de ajudar sua amiga…
ELSA: É, é verdade… Mas meus poderes não estão ajudando em nada a encontrar o prefeito. Alguém
tem alguma ideia de o que fazer aqui? Parece que estamos andando sem rumo…
BRANCA DE NEVE: Podemos perguntar para aquele senhor se ele não viu alguma coisa ou conhece
algum celeiro por aqui perto!
(andam um pouco mais e encontram o morador)
BRANCA DE NEVE: Boa tarde, tudo bem com o senhor?

MORADOR: Mas horas, boa tarde moça! Estão perdidas? Moças bunitas como ocêis fazem o que por
essas terra?
MULHER MARAVILHA: Nós estamos aqui em uma missão!
MORADOR: Missão é? Que engraçado, ocêis não são as primeiras a passar por aqui hoje com uma
missão, não! Bem de manhãzinha passou uns dois moço estranhos com uma carroça procurando um
celeiro abandonado aqui por perto e eles falou que tava numa missão também.
(princesas se olham intrigadas)
BELA: Dois moços estranhos com uma carroça, é? E pra onde é esse celeiro que eles estavam
procurando, o senhor sabe?
MORADOR: Mas é claro, eu que indiquei o caminho! O coitado parecia tá numa pressa minhas ﬁas,
todo atrapaiado, até pegou um atalho pela lama… acho que ocêis não vão querer fazer esse caminho
não, é um lamaceiro só, ocêis vão se sujar todas…
BELA: Senhor, nós precisamos saber para onde eles foram! Não importa se o caminho está todo
lamacento ou não, é muito importante!
MORADOR: Corajosas ocêis, hein? Pois bem, moças, eles foi naquela direção lá, ó (apontando) Passou
por aquelas terras e seguiu reto… o celeiro tá a uns 2 quilômetros, mas ocêis tomem cuidado!
JASMINE: Obrigada, senhor! E pode deixar que nós vamos tomar, sim.
BRANCA DE NEVE: Vamos meninas!
AURORA: Mas a gente ainda tem que andar mais?!? Ai, senhor...
(saem de cena)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Entram o vilão e o assistente. Acabaram de voltar da rural e estão agora na sorveteria, na cidade.)
DR. DOENÇA: Ah, nada como tomar um sorvete refrescante depois de tanto trabalho duro! (ele está
com um sorvete, e o assistente não)
ASSISTENTE: (falando de lado) Quem fez todo o trabalho duro fui eu…
DR. DOENÇA: Falou alguma coisa, assistente?
ASSISTENTE: Não, nada…
DR. DOENÇA: Como eu ia dizendo, agora que já infestamos o parquinho das crianças com as
minhocas, ninguém vai querer brincar lá, e elas voltarão a brincar descalças na rua e vão ﬁcar TODAS
DOENTES HAHAHA. Aqueles jornadeiros já foram ?
ASSISTENTE: Acho que não, os super heróis estavam indo encontrar eles…

DR. DOENÇA: Então, os bonzinhos vão se encontrar, hein…? Que ótima oportunidade para mostrar
como o meu plano está dando certo! Mas, como??
ASSISTENTE: Acho que a gente poderia mandar uma carta...
DR. DOENÇA: Aﬀ, só fala bobagem… deixa eu pensar… (coloca a mão no queixo e ﬁca andando de um
lado para o outro, pensativo) Ah, já sei! Que tal mandarmos um bilhete?
ASSISTENTE: Mas isso foi exatamente o que eu falei! (o Dr. Doença ignora completamente o assistente e
continua falando)
DR. DOENÇA: Muito bem, você tem papel e caneta aí?
(O assistente tira papel e caneta do bolso do jaleco e entrega para o vilão. O Dr. Doença se apoia em um
canto e escreve o bilhete com uma mão, enquanto segura o sorvete com a outra; acaba deixando cair
sorvete na carta, mas nem percebe.)
DR. DOENÇA: Caros jornadeiros e super heróis… (e escreve) Pronto! Agora você dê um jeito de entregar
isso a eles. E cuidado para não ser descoberto! Enquanto isso eu vou no procurar pelo restante das
coisas de que precisamos para meu plano caso eles não saiam da cidade. Me encontre lá depois de
entregar isso. (Sai de cena, chupando sorvete)
ASSISTENTE: Faça isso, faça aquilo, nunca um por favor, nunca um obrigado… difícil assim, né? (Diz,
olhando para a plateia, e sai de cena)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Dr. Doença e assistente saem, super-heróis - homem de ferro, batman, homem aranha, hulk e ﬂash entram em cena. Os heróis entram de um lado e os jornadeiros estão na ponta, do outro lado.)
HOMEM DE FERRO: Ei, olhem aqueles carinhas de verde! Não parecem os tais jornadeiros que falaram
pra gente?
BATMAN: Sim, são eles mesmos! (Batman olha para os jornadeiros e chama eles). Ei, jornadeiros,
venham aqui!
(Dois jornadeiros percebem os heróis chamando e vão em direção a eles)
FLASH: Vocês tão sabendo do que tá acontecendo aqui em Fernão?
JORNADEIRO 1: Claro que sabemos! É por isso que vocês estão aqui, né? (Com cara de preocupado)
FLASH: Sim! Vamos salvar a cidade… (pausa) Mas a gente precisa da ajuda de vocês… O que vocês
sabem sobre o caso?
JORNADEIRO 2: Então, hoje de manhã nos acordaram falando que o prefeito tinha sido sequestrado e
que no bilhete deixado o sequestrador pedia para que a gente saísse da cidade! Mas nós acabamos
de chegar, não ﬁzemos nenhuma atividade que preparamos ainda!

FLASH: A nossa teoria é que ele já conhece vocês e sabe o que vocês ﬁzeram aqui ano passado.
Aparentemente, esse vilão não gostou de vocês ajudando a população…
JORNADEIRO 1: Ah, pelo o que ele escreveu na carta ele com certeza não gosta de nós...
HOMEM ARANHA: (Assustado) O QUE??? OUTRA CARTA???? Você tem ela aí?
JORNADEIRO 2: Tá aqui no meu bolso! A gente estava indo levar na delegacia agora mesmo,
acabamos de achar ela na entrada do nosso alojamento. Aqui, vejam...
HOMEM DE FERRO: (pega a carta da mão do jornadeiro) Ei… vocês estão vendo isso aqui?
(Todo mundo se aproxima da carta para ver de perto. Nessa hora, toca um áudio com a voz do Dr.
Doença - como se fosse o bilhete:
Caros jornadeiros e super heróis,
Bem vindos a Fernão! Acabaram de chegar e já vão ter que ir embora… que triste, não? NÃO! HAHAHA
Vocês não têm escolha! Caso vocês não saiam da cidade e levem toda essa saúde que vocês vem
promover aqui, a prefeitura sairá voando pelos ares!!! Os moradores dessa cidade já estão esquecendo o
que vocês ensinaram um ano atrás, graças aos meus esforços de promover a doença! É só vocës
olharem em volta para ver como as crianças já estão andando todas descalças na rua de novo! HAHAHA
E se depender de mim, vocês não vão lembrar eles de como serem saudáveis! Muitos deles já estão
doentes, e as doenças só vão aumentar, e eu só vou ﬁcar mais forte hahahaha vocës e esses heroizinhos
NUNCA vão me derrotar!) [08 - Carta do Dr Doença]
HOMEM DE FERRO: Alguém está claramente desequilibrado…
JORNADEIRO 2: Não é horrível? Esse vilão está fazendo as pessoas esquecerem como serem
saudáveis, deixando elas doentes!
JORNADEIRO 1: E ainda está ﬁcando mais forte com isso! Vocês vão conseguir derrotá-lo né? Nós não
podemos deixar que a população de Fernão ﬁque doente!
HULK: Mas o que vocës fazem aqui exatamente jornadeiros? Por que esse vilão acha que vocës indo
embora será mais fácil espalhar a doença?
JORNADEIRO 1: Então Hulk, nós somos estudantes de farmácia, e fazemos uma faculdade pública lá
na capital do estado. Por isso, quem paga nossos estudos é a população, e nada mais justo que a
gente devolva esse investimento em nós na forma de conhecimento para todos. Nós aprendemos
muita coisa sobre a área da saúde e nós vamos para uma cidade no começo do ano com esse projeto
da Jornada Cientíﬁca para passar esses conhecimentos. Ai, geralmente, vamos uns trës ou quatro anos
para a mesma cidade e depois, trocamos.
JORNADEIRO 2: Exatamente, porque não adianta nada a gente estudar, por exemplo, sobre como
fazer os melhores remédios para controlar a pressão alta, se as pessoas não sabem como prevenir a
doença, e como tratar ela corretamente. Então, nós tentamos ensinar isso, com campanhas que
oferecem o exame e orientação sobre a doença. Além disso, nós vamos em algumas casas, onde
podemos tirar dúvidas e dar dicas sobre como ter hábitos mais saudáveis, que ajudam a evitar
doenças.

JORNADEIRO 1: E junto com tudo isso que nós nos dispomos a ensinar sobre saúde, nós tentamos
também tratar de temas mais gerais, mas que também acabam interferindo na nossa saúde e na
nossa vida, como nossa auto estima e nossas ambições, além de fazer atividades para divertir a todos
e passarmos um tempinho legal aqui.
HULK: Nossa, vocës realmente fazem muita coisa aqui na cidade para a população… acho que esse
vilão não gosta muito das pessoas para querer que vocës não ﬁquem…
HOMEM ARANHA: Esse vilão não pode ganhar! A nossa saúde é muito importante!
JORNADEIRO 2: Ela é mesmo! Vocës tem que resgatar o prefeito e prender esse vilão!
BATMAN: Não se preocupem, jornadeiros! Nós vamos deter esse vilão e vocês vão ﬁcar aqui, ajudando
a população a desenvolver hábitos saudáveis, que ajudam a evitarmos as doenças… Só precisamos
examinar com cuidado esse bilhete, que ele deve ter alguma pista sobre onde esse vilão está, ou por
onde ele passou.
HULK: Olhem aqui, parece que alguém andou tomando sorvete enquanto escrevia a carta…
FLASH:

Hmmmm,

JORNADEIRO

1:

Isso

só

tem
pode

ter

cheirinho

sido

na

sorveteria

de
que

tem

morango.
na

rua

de

trás!

HOMEM DE FERRO: Esse vilão não é dos mais inteligentes mesmo… Vamos pra sorveteria pessoal!
BATMAN:
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um

minuto…
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HOMEM DE FERRO: (olhando pro braço) No meu braç…. AH MEU DEUS! (dá um chilique)
AAAAAAAAAAAA
O
QUE
SERÁ
QUE
É
ISSO???
TIRA
TIRA
TIRAAAA
(Homem aranha dá um tapa no braço do homem de ferro)
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DE

FERRO:

Por

que

você

fez

isso???

HOMEM ARANHA: Ué, você mandou eu tirar… Aliás, eu avisei pra tomar cuidado com insetos...
HOMEM DE FERRO: Ah, eu achei que isso era coisa que só tinha na fazenda, na mata...
HOMEM ARANHA: Você que pensa… esses insetos, os pernilongos, estão em qualquer lugar! E ainda
podem
transmitir
muitas
doenças.
HOMEM DE FERRO: Mas eu sou o Homem de Ferro! Eu nunca ﬁco doente! A minha armadura está
sempre
controlando
meus
sinais
vitais,
nunca
deu
nada
fora
no
normal...
HOMEM ARANHA: Ninguém escapa desses mosquitos, eles são pequenos mas muito perigosos. Eu
fui picado por uma aranha radioativa e ganhei meus poderes, mas eu garanto que uma picada de
pernilongo não vai te trazer nada de bom. Além de coçarem muito, esses insetos podem transmitir
várias doenças, como a dengue, chikungunya, febre amarela… coisas horríveis que podem acontecer
independente de vocë ter seus sinais vitais bons ou não. (jornadeiros concordando atrás)

FLASH: E como a gente se livra deles? Já temos esse vilão espalhando doenças por aqui, não
precisamos
dos
pernilongos
ajudando
também...
HOMEM ARANHA: A melhor forma de se livrar deles é eliminar os criadouros, ou seja, os lugares onde
eles se reproduzem. Não deixar água parada em vasinhos, pneus e garrafas, por exemplo. Assim, eles
não conseguem colocar seus ovos, e teremos menos mosquitos para picar as pessoas e espalhar
doenças. Também podemos usar sempre repelente e colocar rede nas janelas para nos prevenir das
picadas! Está certo, jornadeiros?
JORNADEIRO 1: Está certinho, Homem Aranha. O mais importante é a prevenção, mas sempre que ela
não for suﬁciente e nós ﬁcarmos doentes, devemos ir no médico!
HOMEM DE FERRO: Entendi, entendi. Vou tomar mais cuidado, vou passar repelente da próxima vez…
Mas juro que nem ﬁquei com medo… Vamos pra essa sorveteria logo! (Vira de costas e sai andando)
(Todos saem de cena atrás dele)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Entram o vilão e o assistente.)
DR. DOENÇA: Bom, agora vamos ao que interessa… Deixa eu ver como a cidade está (retira um “tablet”
e começa a observar) Mas olha que maravilha…. Cada vez mais as pessoas estão ﬁcando doentes… Isso
é ótimo! Maravilhoso!
ASSISTENTE: Mas Senhor….. isso não é algo bo..
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DR. DOENÇA: Eu não sei porque ainda trabalho com vocë. (coloca as duas mãos na cintura e balança a
cabeça em sinal de negativa) Isso quer dizer que eu estou ﬁcando CADA VEZ MAIS FORTE! OLHA ISSO!
(abre o jaleco mostrando seu tanquinho, efeito sonoro [09 - Tan tan tan])
(Assistente
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DR. DOENÇA: Eu vou ser o vilão mais forte do mundo! Depois de Fernão, eu vou contaminar todas as
outras cidades, depois do país, depois o MUNDO! HAHAHAHAH (risada maléﬁca) Vem logo! Não
vamos perder tempo, precisamos levar as coisas para a prefeitura.. Onde estão as pás??
ASSISTENTE: ...Eu acho que elas ﬁcaram no celeiro, perto das árvores (fala baixinho, com medo de mais
uma bronca)
DR. DOENÇA: O QUEEE?? Vocë deixou elas lá? Vocë é um incompetente! Vai buscar elas, agora! Eu
não acredito nisso, vai atrasar tudo, não faz nada direito… (vai saindo de cena reclamando)

ASSISTENTE: ...mas vocë não falou para pegar as pás, elas nem são suas… (Assistente sai de cena
falando baixinho e sozinho)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Voltam todas as princesas em cena)
AURORA: Essa caminhada toda está me dando um pouco de (boceja enquanto fala) …. sono.
MULHER MARAVILHA: Foco meninas! Vamos ﬁcar atentas para qualquer coisa estranha que esteja
aqui!
BRANCA DE NEVE: O que é aquilo no chão??? Uma maçã?! Eu adoro maçãs! (corre para pegar a maçã
que está no chão e se prepara para comê-la)
JASMINE: Branca de Neve, você está louca?
BRANCA DE NEVE: Não, porque? Só porque uma vez uma maçã me causou alguns probleminhas não
quer dizer que eu odeie elas! Ao contrário, por sinal, eu comecei a gostar ainda mais delas, frutas
fazem muito bem pra saúde...
JASMINE:
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BRANCA DE NEVE: Mas ela parece tãaao gostosa! E a gente já tá andando faz um tempinho, tá dando
uma
fominha...
JASMINE: Toda vez que comemos algo, temos que lavar o alimento e as nossas mãos antes para
prevenir doenças, como aquelas que eu expliquei na ﬂoresta para a Cinderela, lembra? Dos vermes?
Existem bichinhos aí (apontando para a maçã) que você não consegue ver, mas que vão parar na sua
barriga!
BRANCA DE NEVE: Ai, credo! Vou levar para casa então, aí eu posso lavar antes de comer.
ELSA: Mas como existem bichinhos que a gente não consegue ver, hein? Dá até medo e fazer
qualquer coisa, do jeito que vocês falam eles estão em todos os lugares…
BELA: Não precisa ter medo, Elsa! A gente precisa é tomar cuidado e se prevenir, para evitar ﬁcar
doente, mas ninguém precisa parar de comer as coisas ou para de andar na terra por causa desses
vermes.
CINDERELA: Meninas, meninas! Olhem lá! O celeiro que o senhor falou está logo ali!
AURORA: Ah, ﬁnalmente! Vamos olhar mais de perto!
CINDERELA: Olhem ali, a terra está toda revirada, ainda bem que eu estou de sapato mesmo, Jasmine,
imagina quantos bichos não deve ter nessa terra toda…
AURORA: Mas… não tem nenhum bicho aqui não (olhando mais de perto)
JASMINE: Verdade, não tem nenhuma minhoquinha que seja aqui…

BRANCA DE NEVE: Meninas, acho que alguém estava caçando minhocas aqui, tem umas pás para
aquele lado, perto da porta do celeiro.
MULHER MARAVILHA: O celeiro está aberto? Será que o prefeito está aqui?
AURORA: Vamos ver! (vão até a porta) Está só encostada, vamos entrar
(ﬁngem que estão abrindo uma porta, entram, efeito sonoro [10 - Porta abrindo])
BELA: Não tem ninguém aqui, não, mas parece que até pouco tempo tinha! Olhem só como tá tudo
bagunçado… e olhem! Um desenho da cidade! Mas parece que só tem uma parte dela aqui…
CINDERELA: Aqui é a prefeitura não? (apontando no desenho) E aqui o posto de saúde desse lado e do
outro… parece um parquinho de criança…
BRANCA DE NEVE: Tem mesmo um parquinho de areia perto da prefeitura! AAAH! Será que o vilão
estava caçando minhocas para levar pro parquinho e infestar ele??
AURORA: Mas o que esse vilão ganharia colocando minhocas no parquinho?
(todas ouvem um barulho, efeito sonoro [11 - Andando em folha])
ELSA: Vocës ouviram isso? O que será que foi??
CINDERELA: Ei, tem alguém ali! (gritando para falar com a pessoa) Ei, vocë! Volta aqui! Ele tá fugindo!
(Mulher Maravilha e Jasmine impedem a pessoa de fugir, [12 - Perseguição], correm pela plateia)
MULHER MARAVILHA: Estava fugindo porque? (levando para o palco) Quem é vocë? Foi vocë que
sequestrou o prefeito??
ASSISTENTE: NÃO! Quer dizer…
AURORA: Quer dizer o que? Foi vocë ou não foi?
ASSISTENTE: Não fui eu, quer dizer, eu ajudei (princesa ﬁcam bravas) MAS FOI TUDO IDEIA DO DR.
DOENÇA!
BELA: Dr. Doença? Quem é esse?
ASSISTENTE: Ele é um vilão que ﬁca mais forte conforme as pessoas ﬁcam doentes! Ele quer que os
jornadeiros vão embora pra que ﬁque mais fácil deixar a cidade de Fernão doente, aí ele quer
conquistar o mundo com a doença das pessoas o deixando mais forte!
BRANCA DE NEVE: E vocë ajudou ele? E vocë está fazendo o que aqui? Veio impedir a gente de
descobrir os planos desse Dr. Doença? Pois saiba que nós já sabemos de tudo!!

ASSISTENTE: Eu ajudei, mas eu não sabia que ele queria deixar toda a cidade doente… ele só falou
que precisava muito da minha ajuda, e ninguém nunca precisa da minha ajuda, então eu achei que
seria uma boa ideia, eu ia ser útil uma vez na vida! Ele falou que a gente só ia precisar levar o prefeito
para algum lugar escondido até que os jornadeiros saíssem da cidade, eu não sabia que ele iria deixar
todo mundo doente!! Se eu soubesse, eu nunca ia ter ajudado ele, eu juro!
JASMINE: Não sei não, hein… quem pode garantir que vocë não tá aqui para despistar a gente?
ELSA: E como a gente pode conﬁar que vocë realmente não queria ter ajudado ele? E porque vocë
não libertou o prefeito se preferia não ter ajudado esse vilão?
ASSISTENTE: Eu não estou despistando vocës, é sério! Eu voltei para buscar as pás pro Dr. Doença, ele
me mandou voltar só para isso… e aí vocës estavam aqui! Eu não sei mais onde o prefeito está! Ele veio
para cá com a gente, mas o Dr. Doença levou ele enquanto eu catava as minhocas! E eu também não
aguento mais ele, ele só sabe mandar, jamais aceitaria ajudar alguém a deixar uma cidade doente…
Acreditem em mim! Eu libertaria o prefeito se eu soubesse onde ele está! (princesas se olham ainda
desconﬁadas) Olha, vocës estavam se perguntando o porquë do vilão sujar o parquinho, certo? Eu sei
porque! O Dr. Doença me falou hoje mais cedo, quando a gente estava vindo buscar as minhocas.
MULHER MARAVILHA: Então desembucha!
ASSISTENTE: O Dr. Doença me contou que, antes, o parquinho era cheio de bicho geográﬁco, uma
larva que entra pelo pé, mas depois que os jornadeiros vieram ano passado, o prefeito reformou o
parquinho e trocou a areia de lá!
AURORA: Então o parquinho estava limpo, seguro pra todo mundo brincar e vocës quiseram sujar ele
de novo…
ASSISTENTE: O Dr. Doença pensou que, se o parquinho estivesse cheio de minhocas, ninguém ia
querer brincar nele e as crianças iriam brincar na rua descalças e ele poderia espalhar doenças mais
facilmente…
BELA: Nós precisamos impedir isso!
ASSISTENTE: Acho que agora já é tarde demais, muitas pessoas na cidade já estavam doentes… não
tem muito o que fazer.
ELSA: Não é tarde demais, não podemos desistir! A gente não pode simplesmente aceitar e deixar que
todos ﬁquem doentes! Vamos voltar para a cidade e falar com o pessoal do posto de saúde, eles
podem tentar ajudar as pessoas que já estão doentes, e os jornadeiros podem ajudar evitando que
mais pessoas ainda ﬁquem doentes!
BRANCA DE NEVE: É isso aí! Não podemos desistir, vamos! E vocë vem com a gente, porque quem
precisa da sua ajuda agora não é só uma pessoa, e sim uma cidade inteira!
(todas concordam e saem de cena)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(heróis e jornadeiros entram em cena chegando na sorveteria)
JORNADEIRO 1: A sorveteria é logo ali!
HOMEM DE FERRO: Com certeza vamos achar alguma pista aqui, esse vilão não me parece dos mais
cuidadosos…
HOMEM ARANHA: Acho que não vamos precisar nem entrar na sorveteria (Hulk faz aaah, chateado)
olhem quanta areia tem por aqui, isso com certeza não veio para aqui por acaso…
JORNADEIRO 2: Essa areia toda deve ter vindo do parquinho na rua de cima! O que será que ele fez
com o parquinho? Ele estava novinho, o prefeito tinha feito uma reforma nele não faz nem um ano.
FLASH: Então, com certeza ele fez algo com esse parquinho! Vamos até lá ver o que foi.
(vão andando, Hulk avista as princesas vindo do outro lado)
HULK: Olhem lá, as princesas estão voltando da rural… e parece que tem alguém com elas.
HOMEM ARANHA: Será que elas acharam o prefeito?
HOMEM DE FERRO: Não seja ridículo, aquele não é o prefeito, andando estranho daquele jeito… mas
não sei quem é não.
(se encontram)
HULK: Princesas! Como foi na rural? E quem é esse?
BELA: Foi muito produtivo! E esse é o assistente do Dr. Doença, o vilão que sequestrou o prefeito!
FLASH: (bravo) O que?? E o que ele está fazendo aqui que não está preso e falando onde o prefeito
está?
AURORA: Ele veio com a gente porque ele nos ajudou a descobrir o plano do Dr. Doença de colocar
minhocas no parquinho para ninguém mais entrar lá e ele vai nos ajudar a achar esse Dr. Doença
agora. E depois que a gente achar esse vilão vamos poder para de andar de um lado para o outro
nesse lugar, ﬁnalmente!
ELSA: Vocë está exagerando, Aurora, a gente nem andou tanto assim… Sorte a sua que agora o posto
de saúde é aqui pertinho.
FLASH: (inconformado) Porque vocës vão para o posto de saúde e não para a delegacia levar esse
assistente aí para os policiais??
MULHER MARAVILHA: Nós vamos falar com as pessoas do posto de saúde, para alertá-los que toda a
cidade está ﬁcando doente para que eles possam fazer alguma coisa!

HULK: E aproveitando que os jornadeiros estão aqui, eles poderiam ajudar também! E, com as
pessoas se prevenindo de pegar doenças e sendo tratadas, podemos atrair o vilão para que possamos
derrotá-lo!
JASMINE: Essa é uma ótima ideia, Hulk, aposto que o vilão não vai gostar nada nada de ver os
jornadeiros ajudando a cidade ao invés de irem embora como ele mandou.
HOMEM ARANHA: Aaah mas não vai mesmo! O que vocës acham de ajudar, jornadeiros?
JORNADEIRO 1: Óbvio que topamos!HOMEM DE FERRO: Hoje é o dia do seja um herói por um dia??
MULHER MARAVILHA: E se for? Qual o seu problema com isso? Vocë ﬁca implicando com as pessoas,
mas todo mundo tem algo com o que pode colaborar. Se nós não tivéssemos nos dividido, a gente
nunca ia ter achado o assistente do vilão e descoberto o Dr. Doença. E, apesar de vocë não acreditar,
todas as princesas ajudaram com alguma coisa, apesar de estarem de vestido.
FLASH: É, talvez vocës tenham ajudado, mesmo que não tenha sido fazendo o que nós faríamos,
correndo por aí e levando os culpados direto para as autoridades…
HOMEM DE FERRO: Vocës acham que ser um herói é fácil, mas não é! Se acham que não tem perigo
nenhum e estão prontas para enfrentar qualquer coisa, tudo bem, não sou eu quem vai falar mais
nada… Vamos todos tentar salvar o mundo, herois, princesas e jornadeiros, iupi! (tom de ironia)
HULK: Vocës vão querer mesmo ajudar, jornadeiros? Apesar de tudo, realmente pode ser perigoso ser
um herói.
JORNADEIRO 2: Eu acho que todos nós sabemos que ser um herói é perigoso. Vocë acaba
enfrentando a ameaça diretamente e o que vai acontecer com outras pessoas depende só de vocë.
Mas acho que o motivo de fazer isso não é muito diferente do porque nós estamos aqui também. Nós
queremos ajudar o outro no ﬁnal das contas. Eu acredito nisso, e eu sei que todos vocës acreditam
também, até mesmo vocë, Homem de Ferro. Vocë quer ajudar Fernão do melhor jeito possível, assim
como nós. E vocë pode achar que a ajuda das princesas e a nossa não seja ideal, mas todos estamos
aqui juntos, e por isso, nós estamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Porque podemos contar um
com os outros.
BELA: É isso mesmo, estamos aqui por Fernão, mas também estamos uns pelos outros, para nos
ajudar.
JASMINE: Então? Como vamos expulsar esse vilão daqui?
FLASH: Eu tenho uma ideia: nós vamos ao postinho e avisamos os médicos, enquanto os jornadeiros
saem pela cidade avisando que quem está muito mal deve ir ao postinho e falando para as pessoas se
prevenirem, evitando andar descalças e passando repelentes…
JORNADEIRO 1: Nós podemos alertar as pessoas para não tomarem remédio sozinhas também,
porque isso pode fazer muito mal! E, com a ajuda dos outros jornadeiros, vamos conseguir alertar a
cidade inteira rapidinho!

FLASH: Ótimo! E aposto que isso vai irritar o nosso vilão o suﬁciente para ele aparecer!
ASSISTENTE: O Dr. Doença consegue ver a quantidade de doentes da cidade, então ele com certeza
vai perceber e ﬁcar muuuito zangado…
HOMEM ARANHA: Então vamos logo para o postinho! Nos encontrem lá, jornadeiros!
(todos saem de cena, heróis e princesas se dirigem para o postinho, jornadeiros para o outro lado)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(todos chegam no postinho)
FUNCIONÁRIA: Mas o que está acontecendo aqui?
MULHER MARAVILHA: Senhora, nós viemos alertar vocës e também pedir um favor.
BRANCA DE NEVE: A senhora deve ter ﬁcado sabendo do sequestro do prefeito… Acontece que ele foi
levado por um vilão que está espalhando doenças pela cidade e nós bolamos um plano junto com os
jornadeiros que chegaram ontem para pegarmos ele! Mas para isso vocës precisam estar preparados
para tratar muitos doentes por aqui…
(efeito sonoro de suspense toca [13 - Suspense] vilão surge)
DR. DOENÇA: NINGUÉM VAI SER TRATADO COISA NENHUMA!
(todos ﬁcam espantados e sem saber o que fazer)
DR. DOENÇA: Muito bonito hein, meu próprio assistente, me apunhalando pelas costas…
ASSISTENTE: Agora eu não sou mais um inútil, né? Pois saiba que se eu soubesse como vocë é e o
que faria, eu nunca teria te ajudado!... Deixar o mundo doente, vocë é louco!
DR. DOENÇA: Louco HAHAHA Eu posso ser louco mas eu vou conseguir tudo o que eu quero! U VOU
CONQUISTAR O MUNDO TODO E TODOS VÃO FICAR DOENTES ENQUANTO EU SÓ FICO MAIS
FORTE!
BATMAN: Mas não vai mesmo! Nós já sabemos do seu plano e vamos impedi-lo e depois vamos salvar
o prefeito!
DR. DOENÇA: Vocës nunca vão achar o prefeito! E por mais que sejam super heróis, vocës não vão
conseguir curar toda a cidade! HAHAHA
MULHER MARAVILHA: Nós não vamos curar todos, mas os médicos e os jornadeiros vão dar um jeito
nisso!
FUNCIONÁRIA: Vamos mesmo! Todos já estão preparados para receber quem estiver doente.
JORNADEIRO 2: (chegando) E todos os jornadeiros já estão por aí, orientando a população a como se
prevenir das doenças…

DR. DOENÇA: NAAOOO, vocës não vão ajudar essa cidade!! (avança para cima dos jornadeiros)
(Elsa se coloca entre eles e congela o vilão, todos ﬁcam espantados, efeito sonoro [14 - Congelamento])
ELSA: (fala brava) Vocë já causou demais! CHEGA! Ninguém mais ﬁca doente! Vocë tá achando o que?
Que, sozinho, vocë vai conseguir derrotar todo mundo aqui? Todos esses super heróis, as princesas e
os jornadeiros?? Até o seu assistente desistiu de vocë, porque vocë não tratava ele bem, vocë está
sozinho nessa! Vocë não pode se aproveitar dos outros, nem das suas fraquezas, nem pode fazer mal
pros outros só pra vocë se sentir melhor. A única coisa que vocë vai ter dessa sua doidera de
conquistar o mundo é a percepção de que vocë não vai fazer isso sozinho nunca, se vocë não trata os
outros bem, então vocë não tem mais nada!
(ﬁca um silêncio enquanto todos estão chocados com a Elsa)
HOMEM ARANHA: Pra quem achava que não ia poder ajudar com nada, vocë se saiu muito bem Elsa!
Agora só temos que achar o prefeito e…
BATMAN: (interrompendo) Na verdade, o delegado acabou de me ligar e o prefeito foi encontrado! Ele
conseguiu fugir do lugar onde estava, parece que era em uma carroça ou algo do tipo, no meio de
uma das estradas pra cidade, e ele já chegou até a cidade e já está com a família. Assim que os
policiais tirarem toda a tralha que esse vilão ia tentar usar para explodir a prefeitura do gabinete dele,
o prefeito voltará ao trabalho! E esses dois policiais já estão aqui para levar ele embora para a prisão.
(policiais aparecem e levam o vilão)
MULHER MARAVILHA: Parece que tudo deu certo no ﬁnal, não é mesmo…?
(começa a tocar I need a hero [15 - I need a hero])
AURORA: AAAAH eu adoro essa música! (começa a dançar, todos dançam juntos, puxando a plateia)
(cena continua)
ELSA: Nossa Aurora, pra quem tinha preguiça e reclamava horrores de andar até a esquina vocë até
que se mexeu bastante agora…
AURORA: Ah Elsa, eu não gosto é de andar… mas eu adoro dançar, e como é muito importante fazer
exercícios físicos e não dá pra ﬁcar sem fazer eles, então eu aproveito pra fazer o que eu gosto, né? E
para quem não queria nem vir, vocë até que fez uma coisa bem importante hoje, né?
JORNADEIRO 3: Acho que todos nós ﬁzemos um trabalho muito importante aqui hoje… Todos juntos
conseguimos salvar a cidade de Fernão!

FIM

Teatro começa com a chegada do Circo em Fernão. Toca a Música tema de circo:
https://www.youtube.com/watch?v=1D5Sa2Yq-2g&list=RDbJRQggUqXIg&index=23
e começam a entrar personagens do circo no palco, chamando a plateia e falando “O circo chegou em
Fernão! Venham todos assistir!”. As pessoas que estavam chamando saem de cena e entra o apresentador,
ﬁcando sozinho.
APRESENTADOR: Senhoras e senhores! Respeitável público! O Circo acaba de chegar, trazendo um
super, um mega, um maravilhoso espetáculo! (Diz o apresentador, gesticulando com os braços e se
movendo no palco) Temos atrações incríveis. Vocês vão conhecer o Mágico, capaz de fazer todos vocês
desaparecerem! (efeito sonoro https://www.youtube.com/watch?v=osMMkXI72do - IGNORAR) Vão se
encantar com a bailarina e se divertir com os palhaços! Atrações nunca antes vistas… (Diz em tom de
suspense) Se acomodem e aproveitem! O show vai começar!
O volume da música aumenta e o apresentador sai de cena. Entram os palhaços. Interagem com o público,
contando piadas.
PALHAÇO 1/QUINDIM: Mas você viu que cidadezinha simpática, Pudim?
PALHAÇO 2/PUDIM: Muito mesmo Quindim, eu diria até meio atrevida (piscadinha para a plateia)
PALHAÇO 1/QUINDIM: Depois dessa looooonga viagem que ﬁzemos, não espero nada menos que isso!
PALHAÇO 2/PUDIM: Nem me fale! A viagem foi cansativa, mas a pior parte foi ter que aguentar você
soltando pum a viagem todinha. Já te avisei pra não comer repolho e ovo antes de viajarmos, Quindim!
(Tampa o nariz com a mão e faz cara de nojo).
PALHAÇO 1/QUINDIM: Osh, nem vem, Pudim! Nunca ouviu falar que ovo e vegetais fazem bem pra
saúde, não? Eu tô tentando ser ﬁtness pra ﬁcar bem malhadão, tipo o nosso amigo Levantador de peso!
(Faz o muque com o braço).
PALHAÇO 2/PUDIM: Ahhhh, vai nessa, Quindim! Não há repolho ou ovo na Terra que faça esse milagre,
a não ser que sejam mágicos!
PALHAÇO 1/QUINDIM: Boa ideia! Posso pedir pro nosso amigo mágico fazer algo do tipo pra mim,
quem sabe… (coloca a mão no queixo, pensando).
PALHAÇO 2/PUDIM: (interrompendo a fala do Quindim) Na na ni na não! Esqueceu da última vez que
você pediu ajuda dele pro seu cabelo crescer mais rápido? Cresceu cabelo no seu corpo inteiro! Ficou
igualzinho o Tony Ramos.

PALHAÇO 2/PUDIM: Ahhh, vai dizer que não funcionou?! Pelo menos meu cabelo ﬁcou supimpa
(mexe no cabelo)! Eu conﬁo no senhor Mágico.
PALHAÇO 1/QUINDIM: Então aproveita e pede pra ele fazer uma mágica pra te deixar engraçado.
Porque quem sustenta essa dupla de palhaços aqui sou eu! (Faz gesto se vangloriando).
PALHAÇO 2/PUDIM: Mas nem que a vaca espirre (fazendo não com o dedo)!
PALHAÇO 1/QUINDIM: O certo é nem que a vaca TUSSA, sua ameba!
PALHAÇO 2/PUDIM: Que tal deixar a platéia decidir isso? Aí vamos comprovar que EU (apontando pra
si mesmo) sou o palhaço mais engraçado!
PALHAÇO 1/QUINDIM: Não sei o que você está planejando fazer, Quindim, mas eu tô dentro! Não
posso perder uma oportunidade de mostrar que você está errado.
PALHAÇO 2/PUDIM: É o seguinte, cada um pensa em uma piada e conta pra plateia, depois a gente
faz uma votação pra ver qual eles gostaram mais, o que cê acha? E quem perder tem que fazer
massagem no pé do outro!
PALHAÇO 1/QUINDIM: Fechado! Espero que você esteja preparado pra enfrentar meu chulézinho,
HAHAHA. Bom, como eu sou muitoooo bonzinho vou deixar você começar:
PALHAÇO 2/PUDIM: O que é, o que é? Tem escamas, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei? (fala
olhando para a plateia e todos ﬁcam com as mãos tremendo de tensão).
PALHAÇO 1/QUINDIM: Eu não tenho ideia, Pudim… Alguém sabe a resposta? (Pergunta para a plateia)
PALHAÇO 2/PUDIM: O Abacaxi, ué!
PALHAÇO 1/QUINDIM: A sua foi boa, mas a minha vai ser espetacular! Seguinte: O que é, o que é?
Quando estamos em pé ele está deitado, e quando estamos deitados ele está em pe?
PALHAÇO 2/PUDIM: Hummm…acho que não sei (mão no queixo pensativo).
PALHAÇO 1/QUINDIM: O pé! (fazendo deboche)
PALHAÇO 2/PUDIM: Aaaaah, só se for o seu pé de chulé. (dando risada e incentivando as crianças a
rirem do Quindim)

PALHAÇO 2/PUDIM: E ai gente, quem acha que o Quindim ganhou levanta a mão! (fala olhando pra
plateia e espera as pessoas levantarem a mão). E quem achar que eu ganhei?? (espera a plateia
levantar a mão também).
PALHAÇO QUE PERDER: Nossa, depois dessa eu vou até embora daqui pra comprar um perfuminho
pra jogar nesse seu pé fedido, porque Deus me livre hein! (fala saindo de cena).

PALHAÇO QUE GANHAR: Boa comprinha, amigo (fala fazendo tchauzinho irônico pro outro palhaço)!
Muito obrigado gente (falando pra plateia), por causa de vocês vou ganhar uma massagem grátis
hehehe, vou até ir me preparando pro meu banho de beleza. Tchauzinhooo (saindo de cena dando
tchau).
(Volta o apresentador)
APRESENTADOR: Mas são muito simpáticos esses palhaços, não são? E agora, com vocês, uma das
apresentações mais esperadas! Todos querem ser como ele… não há força que se compare com a sua!
Ele é capaz de levantar um carro usando apenas uma mão, senhoras e senhores! Com vocês… (O
apresentador é interrompido pelo Levantador de peso, que vai entrando no palco aos poucos, enquanto o
apresentador fala, fazendo sinal de silêncio com o dedo para a plateia, e levanta o apresentador do
chão, carregando-o)
LEVANTADOR DE PESO: Hahahhahaha, não adianta se debater! Eu sou o homem mais forte de todos!!
APRESENTADOR: Eeei, me põe no chão! Por que raios você sempre faz isso??
LEVANTADOR DE PESO: Porque eu sou o homem mais forte do mundo, ora bolas! Diz o Levantador de
peso, colocando o Apresentador na extremidade do palco. O Apresentador sai de cena falando:
APRESENTADOR: Com vocês: o Homem Mais Forte do Mundo!
e
o
Levantador
vai
para
o
centro
(https://www.youtube.com/watch?v=J5MqlW8IO0k&list=RD8aB3S90k4q4&index=3).
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O Levantador de peso se aproxima de um haltere imenso, ergue o braço para mostrar pra plateia o quão
forte é, se abaixa e ergue o haltere aos poucos, com esforço, já que é muito pesado. Quando recoloca no
chão, ergue os braços, pedindo aplausos para a plateia.
LEVANTADOR DE PESO: Vocês gostaram?? Ah, isso não foi nada! Tenho aqui essa caixa de 3
toneladas! Levanto ela toda manhã, só pra aquecer! Vamos lá!
Ele faz menção de levantar a caixa, mas começa a demonstrar diﬁculdade. Quando começa a levantar,
dá uma bufada e devolve ao chão. Tenta novamente, grunhindo.
LEVANTADOR DE PESO: Ahnn… calma, deve ter algo errado… (Diz para a plateia, olhando sem graça)
Agora vai! (Ele tenta levantar novamente e não consegue). - Isso nunca aconteceu antes (Solta a caixa e
fala para a plateia) Estou me sentindo meio… tonto… cansado… acho que vou desmaaa… (Desmaia por
cima da caixa).
(Efeito
sonoro
de
pessoas
surpresas,
burburinhos:
https://www.youtube.com/watch?v=weaYicnj0pw&index=39&list=PLpLuebszzni7InxAVYm2W5-cMRGrST
37k). Entram o Mágico, a Bailarina e a Criança em cena.
BAILARINA: Rápido! Mágico, segure as pernas dele, vamos deitar ele aqui. Coitado… o que será que
aconteceu?

Os três ﬁcam meio agachados ao redor do Levantador de peso desmaiado. A Criança ﬁca abanando o
homem desmaiado.
MÁGICO: Nossa, não faço ideia. Ele sempre faz esse número tão bem.
CRIANÇA: Pois é… mas de uns tempos pra cá ele tem reclamado de cansaço, vive sem forças… não
tem energia pra fazer nada, vive me pedindo ajuda pra terminar as tarefas dele!
BAILARINA: E ele parece meio pálido, abatido… será que ele está doente?
MÁGICO: Eu acho que vocês estão exagerando muuuito. Foi só uma tontura, ele jájá acorda. Agora,
acho que vou fazer um dos meus truques de mágica pra fazer ele melhorar rapidinho.
BAILARINA: Não! (Ela grita, se levantando e se aproximando do Mágico) Quer dizer… anh, acho que não
é uma boa ideia, é melhor deixar ele descansar, sabe como é, né…
MÁGICO: Não, não sei. O que você está querendo dizer? Não conﬁa na minha mágica!? Eu posso
solucionar o problema dele com uma ou duas palavrinhas mágicas, deixe-me pensar…(Ele começa a
mover as mãos, como se fosse lançar algum feitiço).
(A Criança se levanta e tenta ajudar a Bailarina)
CRIANÇA: Ela está certa, ele precisa descansar. Vamos procurar a Mulher Barbada, ela saberá como
ajudar.
MÁGICO: Mas a minha mágica, ela vai ajudar, e ele…
BAILARINA: Na-não, vamos lá, me ajude a levantar o coitado! Nem pense em fazer uma de suas
mágicas. Você lembra quando tentou arrumar o teto do circo com um de seus “feitiços”? (Ela pergunta
com desdém) Quase colocou fogo em tudo! Não podemos deixar você acabar com o nosso
Levantador de Pesos também!
MÁGICO: Ahhhrg, tudo bem, vamos procurar a Mulher Barbada.
Levantam o Levantador de Peso, que já está acordando, e saem de cena. Entram para a próxima cena,
estando a Mulher Barbada sentada nos bastidores.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos bastidores do circo, com algumas cadeiras
MULHER BARBADA: Sentem ele aqui, ele já parece estar melhorando, mas vamos deixar ele
descansar...
BAILARINA: Nossa, você está melhor? Como vocês está se sentindo?
APRESENTADOR: Você nos deu um baita de um susto, homem!!
LEVANTADOR DE PESO: Pois é, não sei o que aconteceu comigo….. Mas eu tenho sentido essas
fraquezas faz um tempo já, não tenho mais ânimo para treinar minhas apresentações. Nem vontade de
cuidar dos animais eu tenho!

MÁGICO: Nunca mais me faça te carregar pra fora do palco hein!! Quem faz força aqui não sou eu!
LEVANTADOR DE PESO: Isso jamais irá acontecer de novo! Eu já estou me sentindo novinho em folha,
como se nada tivesse acontecido!
Dono do circo entra em cena, falando alto e grosseiramente
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Acho bom mesmo!!! Todos os espectadores ﬁcaram perplexos com o
que aconteceu! A cidade inteira vai ﬁcar falando sobre isso! Essa é a pior publicidade que poderíamos
ter! Que diabos está acontecendo com vocês? Abandonando o palco desse jeito?
BAILARINA: (Bailarina tentando apaziguar a situação) Calma Senhor Chicote, o Levantador passou um
pouco mal, mas já está tudo bem, não irá acontecer de novo...
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Então terminem essa reuniãozinha e vão logo! Temos um público
esperando uma explicação e alguém tem que dar o resto dessas comidas aos animais, se não amanhã
serão eles que não conseguirão levantar nem um grão de arroz. (Fala isso com desdém, olhando para
o levantador de peso).
APRESENTADOR: Já estou voltando para lá, vamos continuar o show! Bailarina, você é a próxima!
(Todos saem de cena e volta somente o Apresentador para continuar o show)
APRESENTADOR: Senhoras e senhores, peço desculpas pelo ocorrido! Tivemos alguns problemas,
mas o show não pode parar! Ainda temos algumas atrações para encantar vocês! Por favor, todos
aplaudam a nossa Bailarina Equilibrista!
Cena da bailarina, faz uma dancinha, colocar música: https://www.youtube.com/watch?v=VwNNv6e_x3I
APRESENTADOR: Ela é encantadora, não é? Mais graciosa que ela não há! Agora, nós teremos um
pequeno intervalo! Mas não ﬁquem tristes, daqui a pouco vocês verão um incrível mágico, além de
apresentações com o nosso belíssimo Leão! (Sai de cena)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(
No local onde ﬁcam os animais, atrás dos bastidores)
PALHAÇO 1/QUINDIM: Pessoal, trouxemos comida!!
(Entram os animais na cena: Leão, Elefante e o Macaco. Animais se animam com a notícia, fazem cara de
entusiasmo. Quando olham para o que trouxeram fazem cara de decepção)
PALHAÇO 2/PUDIM: Desculpa gente, mas foi o que sobrou. O Sr. Chicote, o dono do circo, anda cada
vez mais mesquinho, comprando menos comida e temos que fazer ela durar o mês todo. Ele deixou
de comprar carne e só anda trazendo os restos que sobram da feira. Eu sei que vocês estão se
esforçando tanto quanto a gente... (diz enquanto acaricia o elefante).
DONO DO CIRCO/DOMADOR: (Dono do circo entra após ouvir a conversa, diz em tom de deboche)
Você está tratando esses animais muito bem até né? Eles nem merecem tudo isso...

PALHAÇO 1/QUINDIM: Credo Sr. Chicote, isso é jeito de falar com eles? Eles também são seres vivos e
sentem as coisas assim como a gente!
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Bobagem, se eles sentissem mesmo, sentiriam dó de mim e
aprenderiam os truques que deveriam fazer! Quero só ver se vão acertar a apresentação de hoje!
(bravo, fala saindo de cena)
PALHAÇO 2/PUDIM: (falando com os animais) Não liguem pra ele, venham, venham comer e se
aprontar, vocês entram em seguida!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(
Voltando do intervalo)
APRESENTADOR: Respeitável público! Espero que tenham aproveitado muito o intervalo para
comerem nossas deliciosas guloseimas, porque as apresentações a seguir não vão deixar vocês
desviarem o olhar do palco por nem um segundo!! Com vocês, o nosso incrível Domador de Feras, o
Sr. Chicote!
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Vocês acham que só o cachorrinho de estimação de vocês é capaz de
realizar truques como deitar e rolar? Pois estão bem enganados! Conheçam o Simba, o leão mais
manso que já existiu! (estala o chicote para o leão entrar - baixar app com barulho de chicote)
LEÃO: (entra e rola no chão)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Ele é incrível! Faz tudo que eu pedir. Olhem só: Finge de morto! (grita o
domador com o chicote em mãos)
LEÃO: (ﬁnge de morto)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Agora, Simba, eu quero que você pule pelo bambolê! 1, 2, 3 e…
(domador posiciona o bambolê para o leão pular)
O leão ﬁca com medo de pular e ﬁca só olhando para o bambolê assustado.
LEÃO: (olha assustado para o bambolê e não pula)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Ah é com medo de pular? Logo agora? Eu mandei você pular agora
mesmo!! (domador fala isso em tom agressivo e em seguida dá uma chicotada no leão)
LEÃO: grraurrr!! (rosna o leão e só passa pelo bambolê quando o domador o coloca quase no chão)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: (Coloca o bambolê baixo esperando o leão passar e ﬁca com cara de
bravo). É por essas e outras que o Leão sempre ﬁca de castigo! Vida de domador não é fácil… Ai ai (fala
isso olhando para a plateia)
APRESENTADOR: (rapidamente para diminuir o clima tenso o apresentador fala) Eles não são incríveis,
senhoras e senhores? É a perfeita sincronia entre o homem e o animal! E agora, preparem-se para
serem maravilhados, admirados, perplexos… Aplaudam o nosso inacreditável Mágico e a Mulher
Barbada!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Nos bastidores, encontram-se a Mulher Barbada e o Mágico prestes a entrar no show e o Domador
voltando do seu número, juntamente com o Leão. Ela respira fundo e se olha no espelho. Vira para o
Domador, que acabou de voltar do seu número e diz:)
MULHER BARBADA: Estou pronta! O que acha Senhor Chicote? Estou bonita? (fala olhando para o
Domador).
DONO DO CIRCO/ DOMADOR: Para mim você nunca será bonita, principalmente com essa barba, a
maior aberração do nosso espetáculo. (Nervoso, sai de cena)
MULHER BARBADA: (Começa a chorar.)
MÁGICO: Calma Mulher Barbada, você sabe que o Senhor Chicote deve estar nervoso porque o
número dele não deu certo. Em todas as cidades que já passamos, todos gostam de você, você é um
verdadeiro sucesso! (fala isso tentando animá-la)
LEÃO: (Passa a cabeça na Mulher Barbada, como se fosse um gatinho de estimação, consolando-a)
MULHER BARBADA: Mas ele tem razão Mágico! Ninguém nunca vai conseguir gostar de mim… Eu
tenho uma barba, você já viu alguma mulher assim? Devo ser uma aberração mesmo.
MÁGICO: Todos nós do Circo, gostamos de você pelo o que você é, Barbada! A barba te torna uma
pessoa única e diferente. Que bom que temos o prazer de conhecer alguém tão autêntica como você.
Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que te ame de verdade, você é especial nunca se
esqueça disso! Agora vamos, pois temos uma apresentação para fazer! (dá um abraço nela)
MULHER BARBADA: Obrigada Mágico, vocês do Circo são uma família para mim. Se o Senhor Chicote
me acha uma aberração, pois bem! Antes uma aberração do que um velho amargurado que é capaz
de maltratar esse pobre leãozinho aqui! (faz carinho na cabeça do Leão). Estamos atrasados,
vamoosss! O show deve continuar! (pega no braço do Mágico e sai de cena com ele).
LEÃO: (Sai de cena atrás do Mágico e da Mulher Barbada.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Voltando para o cenário do espetáculo)
APRESENTADOR: Respeitável público com vocês o Mágico e a Mulher Barbada! (fala olhando para a
plateia e sai de cena)
MÁGICO: Desculpem-nos pela demora, mas como dizem: o melhor ﬁca para o ﬁnal né? Eu vou fazer
um número de mágica surpreendente, mas para ele dar certo eu só vou conseguir com a ajuda da
minha ﬁel assistente de palco, a Mulher Barbada!
MULHER BARBADA: Oi gente!! Vocês acharam que eu não ia mostrar minha barba hoje? hahahahaha!
Que comece o show!
MÁGICO: Vocês já devem ter ouvido falar de macaco dando cambalhota, macaco comendo banana,
mas e se eu contar para vocês que eu sei de uma mágica que faz macaco falar?
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plateia

MULHER BARBADA: Isso mesmo, ele fala com a gente… Vou chamá-lo, ele se chama Zé! Zéeeeee
vem para o palco, estamos te esperando!
MACACO: Uuu aaaa (faz som de macaco e entra em cena)
MÁGICO: Ele parece somente um macaquinho normal, não é mesmo galera? Por favor Mulher
Barbada, pegue o pano vermelho e coloque sobre o Zé.
MULHER BARBADA: Claro! (Pega o pano vermelho e coloca-o sobre o Macaco).
MÁGICO: Simsalabim bim bim e agora o macaco vai falar! (faz gestos com a mão, como se estivesse
fazendo mágica com o macaco). Mulher Barbada pode tirar o pano de cima dele, por favor!
MULHER BARBADA: 1, 2, 3 e já!!! (gritando e tirando o pano de cima do macaco)
MACACO: Oi gente! Meu nome Zé!
(Sons de plateia ovacionando! https://www.youtube.com/watch?v=lIJXRRfv4uo)
MÁGICO: Esse foi o nosso número galera! O espetáculo acaba por aqui! Mas antes…
MULHER BARBADA: Temos que fazer o Zé voltar ao normal, não é mesmo? (coloca o pano sobre o
macaco novamente)
MÁGICO: Simlabim bim bim e agora o macaco vai voltar ao normal! (faz gestos de mágica com a mão e
tira o pano sobre ele).
MACACO: Uuu aaa (faz som de macaco)
MÁGICO: Obrigado plateia! O show foi maravilhoso!
(O Mágico, a Mulher Barbada e o Macaco acenam, despedindo-se e se curvam, agradecendo o show.
Logo após saem de cena)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Do lado de fora do circo, depois da apresentação, descendo a rampa)
JORNADEIRO: E aí garoto, está sozinho aqui? Como você se chama?
CRIANÇA: Ahhhh, oi! Eu me chamo Gabriel, mas todo mundo me chama de Batata. Eu só tava dando
um tempinho aqui fora...
JORNADEIRO: Uuuumm entendi. Então Batata, todos os jornadeiros estão indo na sorveteria agora
que o espetáculo acabou, quer ir a gente?? A gente ia adorar se você fosse! (Fala mostrando
empolgação)

CRIANÇA: (Fala se mostrando triste e cabisbaixo) Aaah, eu acho que hoje não dá, eu preciso ajudar
meu pai com a arrumação depois do espetáculo …..
JORNADEIRO: Mas você não consegue sair nem um pouquinho??
CRIANÇA: Acho que não, eu preciso varrer a tenda, guardar as cadeiras, dar água pros animais,
arrumar os ﬁgurinos, limpar o picadeiro e trancar os portões…
JORNADEIRO: Nossa… é bastaaaante coisa pra uma pessoa só fazer! Deve ser bem difícil pra você
encontrar tempo pra estudar e pra se divertir com seus amigos.
CRIANÇA: É mesmo… (Suspira pesadamente) De uns tempos pra cá eu parei de estudar, na verdade. A
gente nunca para por muito tempo em uma cidade só, então eu não consigo ir em uma escola de
verdade… Antes eu até estudava no circo mesmo, a Mulher Barbada me ajudava um pouco com
português e matemática, mas eu não estava dando conta das minhas tarefas aqui e das lições, então
meu pai, o Sr Chicote, achou melhor eu abandonar o estudo… disse que pra ser dono de circo como
ele não precisa ter nada disso, só um pulso ﬁrme basta (fala imitando/desdenhando o pai)
JORNADEIRO: Poxa, Batata, isso é realmente sério! Ir pra escola estudar é muito importante, não
importa a carreira que você vai seguir quando crescer. Tem coisa que a gente precisa saber pra nossa
vida mesmo! Saber ler um texto, o que acontece no mundo, como ele funciona… Se você tinha a
oportunidade de aprender com a Mulher Barbada você tem que aproveitar ela!
CRIANÇA: Eu sei, mas meu pai achava besteira as “horas perdidas” em que eu ﬁcava lendo algum livro,
e ele proibiu a Mulher Barbada de continuar com isso. E eu sinto muita falta desses momentos
também, a Mulher Barbada fazia muitas brincadeiras! Não tem ninguém por aqui pra brincar comigo; o
leão, o elefante e o macaco acabaram virando meus melhores amigos, e os coitados também não
aguentam mais o circo (Olha pro Jornadeiro e dá um sorriso triste)
JORNADEIRO: Você tem certeza de que não quer ir com a gente tomar sorvete? Vai ser rapidinho! Aí
você pode aproveitar pra passar um tempinho com pessoas diferentes, de fora do circo, e ir me
contando um pouco sobre seus amigos animais! Que tal?
CRIANÇA: (Pensa um pouco e olha para os lados antes de falar) Tá bom, podemos ir rapidinho. Só
tenho que estar de volta antes de escurecer pra eu conseguir arrumar as coisas no circo.
JORNADEIRO: Combinado! Vamos lá.
(começam a andar em direção à sorveteria)
JORNADEIRO: Então, o que acontece com os animais no circo? Por que eles não aguentam mais?
CRIANÇA: Ah, eles ﬁcam o dia inteiro presos ou treinando, eles ﬁcam muito estressados,
principalmente porque agora a gente tá com menos comida…
JORNADEIRO: Mas eles ﬁcam presos? Isso é muita crueldade! (fala espantado)

CRIANÇA: Eu sei! Eles ﬁcam muito tristes o dia todo, e cada vez menos obedecem o meu pai, e isso só
deixa ele cada vez mais bravo…
JORNADEIRO: Nossa isso parece ser sério… você quer me contar mais sobre isso?
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(no circo, criança da rural conversando com a bailarina)
CRIANÇA RURAL: Foi incrível a sua apresentação! Como você consegue dançar daquele jeito?
BAILARINA: Hahahahah Muito obrigada! É preciso muito treino e dedicação, mas eu gosto bastante de
dançar, então até que ﬁca fácil!
CRIANÇA DA RURAL: Mas deve cansar bastante, né? Se eu corro um pouquinho na aula de educação
física eu já canso e desisto!
BAILARINA: Mas desistir por quê? Não pode desistir não!
CRIANÇA DA RURAL: Ahh, mas cansa muito! Eu ﬁco até sem ar!
BAILARINA: ahahhaha Cansa mesmo! Mas você não pode desistir! Fazer exercícios físicos é muito
importante para a nossa saúde! Não é para sair tentando correr uma maratona de uma vez também,
tem que ir aos poucos… Às vezes, até mesmo tentar fazer alguma outra coisa ao invés de correr! Você
já tentou fazer alguma outra coisa?
CRIANÇA DA RURAL: Ah, não sei.. acho que quando a gente brinca de pular corda é mais legal do que
pega-pega…
BAILARINA: Então! Por que você não tenta pular mais corda? Já que você gosta mais né? Aí você vai
acostumar o seu corpo com o exercício físico, criar o que a gente chama de condicionamento físico!
Assim, você ﬁca mais forte, e com menos falta de ar… No começo é bem mais difícil, mas depois vai
ﬁcando cada vez mais fácil, aí você vai até conseguir correr!
CRIANÇA DA RURAL: Eu vou poder correr uma maratona?
BAILARINA: hahahahaha Quem sabe? Se você treinar para isso, você consegue! Ou você acha que o
levantador de peso nasceu segurando um caminhão?
CRIANÇA DA RURAL: Sério?? (espantada)
BAILARINA: Seríssimo! O único que faz mágica aqui é o Mágico! O resto precisa de muito treino e
esforço!
MÁGICO: Olha só, a arte da magia também precisa de muito esforço, senhorita! (bailarina revirando os
olhos de brincadeira atrás) Mas, sim, eu não preciso treinar o meu físico exaustivamente como o
Levantador de Pesos.

CRIANÇA DA RURAL: Exaustivamente mesmo né? Até passou mal hoje! Ele já melhorou?
MÁGICO: Melhorou sim! Mas ainda está lá atrás descansando… quer ir vê-lo? Você pode perguntar o
que ele fez, para não fazer igual e acabar passando mal também!
(Saem de cena, se dirigindo aos bastidores, onde estão o Levantador de Pesos e a Mulher Barbada)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Mulher Barbada e Levantador de Pesos conversando, antes dos outros chegarem)
LEVANTADOR DE PESOS: Eu já estou melhor, Mulher Barbada, não se preocupe, não preciso tomar
nenhuma canja!
MULHER BARBADA: Claro que precisa! Você precisa se alimentar direito, não comer somente essas
batatas-doces que você vive comendo! Nós também precisamos de proteínas e verduras na nossa
alimentação! Não é à toa que está todo fraquinho aí já faz semanas! Daqui a pouco vai precisar de um
médico!
LEVANTADOR: Credo Mulher Barbada! Não preciso de médico nenhum não! Já estou melhor! E
também não preciso de nenhuma dessas coisas verdes não, já estou até de pé, olha só! (se levanta e
faz menção de sair, mas Mulher Barbada não deixa)
MULHER BARBADA: Mas um homem desse tamanho tem medo de médico? hahahaha Não precisa
ter medo não, meu ﬁlho! Eles estão aí para ajudar a gente, é muito importante ir no médico e fazer
exames regularmente, para ver se está tudo certo com o nosso corpo! É por isso que eu sempre passo
no postinho de saúde quando ﬁcamos mais de dois dias em uma cidade! Principalmente a gente, que
vive viajando, e não tem se alimentado nada bem nesses últimos meses… E você deveria é ir comigo!
Suas apresentações dependem do seu bem-estar físico, você deveria cuidar melhor do seu
ganha-pão…
(Bailarina, mágico e criança da rural vão entrando)
LEVANTADOR DE PESOS: Você está exagerando! Digam para ela que ela está sendo muito dramática,
por favor! Eu já estou bem!
BAILARINA: Ela não está exagerando nada! Você tinha que ir no médico sim! (Levantador faz cara de
“Lá vem!”) Você não pode continuar se sentindo fraco desse jeito e achar que está tudo normal! Você
tem que começar a comer melhor e ir fazer alguns exames para ver o que está acontecendo!
CRIANÇA DA RURAL: Você pode aproveitar que a Jornada está aqui em Fernão e fazer alguns exames!
Eles já vieram antes duas vezes e ﬁzeram Campanhas da Saúde aqui! Eles fazem três exames e
explicam o resultado para você! É de graça e você ainda ganha um lanchinho! E se você passar mal de
novo, você pode ir no postinho da cidade para eles te ajudarem!
LEVANTADOR: Lanchinho é? Talvez eu vá nessa tal de Campanha da Saúde então, se eu vou ganhar
comida…
MULHER BARBADA: Eu acho uma ótima ideia! Podemos chamar todo mundo do circo e ir, aí já
fazermos esses exames com esses menininhos de verde, eles pareciam ser meninos muito dedicados
(falar de jeito bem carinhoso, maternal) ….

Sair conversando sobre, (ai vamo amanhã no almoço bla bla bla)
(vão saindo de cena, combinando de ir na campanha)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Cena com os animais no circo, no cativeiro)
ELEFANTE: Poxa, o dia foi difícil hoje! Todo mundo de mau humor por conta do que aconteceu com o
homem forte.
LEÃO: Pois é… e o Sr. Chicote sempre desconta tudo o que não pode descontar nos outros, na gente…
não está nada fácil.
ELEFANTE: E além da bronca que levamos, quase não ganhamos comida… eu não estou entendendo
o que está acontecendo!
(Entra o macaco batendo palmas.)
MACACO: Galera, seguinte. Vou mandar real do que tá acontecendo nesse circo. Está todo mundo se
alimentando mal! O Sr. Chicote acha que tanto nós quanto os humanos conseguimos sobreviver
comendo restos de pipoca e algodão doce! Isso não pode continuar assim, não mesmo!
LEÃO: E o que você sugere? Não podemos fugir, nem… (o macaco levanta o dedo e interrompe o Leão)
MACACO: Não podemos? Me diga, por que não podemos?
ELEFANTE: O que é isso, macaco? Somos animais de circo, não animais selvagens. Como vamos
conseguir comida mundo afora?
MACACO: Ora, isso não é um problema, aqui não estamos comendo também! E eu já tenho um plano,
ﬁquem tranquilos (diz encostando o dedo na cabeça quando fala que tem uma ideia) Vamos escapar
dos maus tratos desse Sr. Chicote!
LEÃO: E qual é o plano, seu maluco?
MACACO: Maluco? Um pouco, talvez… (dá uma leve risada), prestem atenção que eu já tenho uma
ideia, ouvi hoje o pessoal falando sobre ir em uma tal de Campanha, todos juntos... (Saem de cena, o
macaco guiando os dois... )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2 jornadeiros de jaleco entram em cena, cena da Campanha)
JORNADEIRO 2: Vamos começar a campanha já?
JORNADEIRO 3: Vamos sim, vamos nos organizar! Todos pros seus lugares, as pessoas já estão
chegando!
O mágico, bailarina, levantador de peso, criança do circo , mulher barbada e palhaços entram em cena.

BAILARINA: Acho que chegamos! Deve ser aqui essa tal campanha de saúde! Estou vendo vários
verdinhos com jaleco branco!
MULHER BARBADA: É aqui mesmo! Vejam, precisamos entrar e começar por ali (caminham até o
jornadeiro)
(Levantador ﬁca com cara de assustado começa a querer voltar)
LEVANTADOR: Aiii nããããoooooo!!!! Eu sou grande e forte, mas estes jalecos brancos sempre me
assustam!!! Eu vou voltar para o circo, já estou bem olha! (Naquele momento, sente uma tontura e quase
desmaia)
JORNADEIRO 2: Oi! Você está bem? Vocês vieram participar da campanha?
PALHAÇO 1/QUINDIM: Oi jornadeiros, é um grande prazer encontrar vocês! O nosso amigo, o
Levantador de peso, não anda se sentindo bem!
JORNADEIRO 3 : O que houve com ele?!
PALHAÇO 2/PUDIM: Ele passou mal e desmaiou no meio do palco, ﬁcamos muito preocupados!
Achamos que pode ter acontecido isso porque nenhum de nós anda se alimentando direito!
JORNADEIRO 2: Nossa, pode ser algo sério! Bom, aqui na Campanha nós fazemos alguns exames que
podem dar uma noção se está tudo bem com a saúde de vocês… Querem participar? Não precisa ﬁcar
com medo...
(Enquanto o jornadeiro conversa com o levantador, chega o Sr. Chicote gritando e seu ﬁlho tentando
apaziguá-lo)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Que ABSUUUURDOOOOOO!!! Eu igual um bobão procurando vocês
para organizar o próximo espetáculo e vocês ai, perdendo tempo com esses verdinhos??? Não é pra
isso que eu pago vocês!
FILHO DO DONO: Calma pai! Eles não estão fazendo nada de errado! A gente só veio participar da
campanha rapidinho e já íamos voltar.
MULHER BARBADA: Calma, Senhor Chicote, que tal a gente conversar aqui no cantinho pra eu te
explicar melhor o que está acontecendo…? (Mulher Barbada chama o Sr Chicote para conversar no
canto esquerdo do palco)
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Tá bom, mas é melhor vocês terem uma bela duma explicação, hein!
(segue a Mulher Barbada para o canto esquerdo do palco com cara de bravo)
MULHER BARBADA: Viemos pedir ajuda para o pessoal da Jornada, já que o Levantador não está se
sentindo bem! Se não o ajudássemos, é possível que o levantador não conseguisse mais fazer o
número dele no circo!

DONO DO CIRCO/DOMADOR: Mas quem esses verdinhos pensam que são? Como eles podem ajudar
o Levantador?
JORNADEIRO 3: Nós somos farmacêuticos, proﬁssionais da saúde! Estamos fazendo alguns exames
para tentar ajudar o Levantador! Oferecemos esses exames para toda a população de Fernão.
FILHO DO DONO/ BATATA: Nossa, um dia quero ser igual a vocês, ajudar várias pessoas! Pai, vamos
participar?! Você também, por favor! Eles estão aqui para ajudar!
DONO DO CIRCO/DOMADOR: Tudo bem, vai, desta vez passa! Mas só aceito participar se for rápido.
Daqui a pouco o próximo show do circo já vai começar, e eu não quero ver ninguém desmaiando de
novo!
JORNADEIRO 2: Não é muito demorado não, podem vir comigo...
(De repente, enquanto estão na campanha, as pessoas do circo veem os animais do circo correndo pelo
cidade)
DONO DO CIRCO: (fala berrando para as pessoas do circo) MEUS ANIMAIS!! ESTÃO FUGINDO!!
ALGUÉM VÁ ATRÁS DELES, AGORA!
MULHER BARBADA: Meu Deus, o que que aconteceu?!
DONO DO CIRCO: E você acha que eu sei?! Obviamente eu que não deixei eles soltos por aí né! (faz
cara de “óbvio” e revira os olhos)
MÁGICO: Ei, não fale assim com ela! (se posiciona entre a Mulher Barbada e o Dono do Circo,
protegendo ela). Ela é uma DAMA e você não deve tratá-la desse jeito, nunca! Tem que ter respeito.
DONO DO CIRCO: Ahhh, pouco me importa isso. Anda logo, vamos, (faz sinal de “vamos” com a mão
pra todo mundo) temos que dar um jeito de capturar os animais de novo!
LEVANTADOR DE PESO: Ahh, tudo bem… eu aqui tentando cuidar da minha saúde, e nem isso consigo
fazer.. (fala reclamando, mas começa a se levantar da cadeira, mas sente uma tontura e acaba
desabando na cadeira)
DONO DO CIRCO: Para de moleza e vamos logo!
BAILARINA: Calma, Sr. Chicote, ele está passando mal!
PALHAÇO 1/QUINDIM: O que está acontecendo?
DONO DO CIRCO: Ele está passando mal de novo! Deixem ele aí e me ajudem a pegar os animais.
MÁGICO: Eu não vou deixar ele aqui!
MULHER BARBADA: Eu também não!

PALHAÇO 1/QUINDIM: Tô com vocês!
PALHAÇO 2/PUDIM: E eu tô com o Quindim!
DONO DO CIRCO: O que está acontecendo, posso saber? Temos que resgatar os animais agora! (bravo
e chocadissímo)
PALHAÇO 1/QUINDIM: É que não é de se espantar que eles tenham fugido, né, Sr. Chicote… Os
bichinhos estavam passando fome! E nós não estamos nada bem também!
PALHAÇO 2/PUDIM: Pobrezinhos, não é à toa que não conseguiam se apresentar do jeito que o Sr.
queria…
DONO DO CIRCO: Como se vocês, dois palhaços, soubessem do que estão falando... (faz cara de
desdém)
FILHO DO DONO/ BATATA: Pai… (olhando pra baixo com medo) Eu concordo com eles. Os animais
estavam tão fracos que mal conseguiam fazer as apresentações, não só eles, na verdade… Todo
mundo anda se alimentando mal, provavelmente é por isso que o Levantador de Peso anda tendo
tanta fraqueza e tontura.
MULHER BARBADA: O Batata está certo, não dá mais pra gente continuar desse jeito. O primeiro foi o
Levantador de Peso, mas não vai demorar muito para outro de nós passar mal também.
MÁGICO: Exatamente! A situação tá tão feia que fez até os animais fugirem pro mato. Além disso,
sempre achei errado usar animais selvagens no circo. Eles deveriam estar livres na natureza, que é o
lugar deles. (diz em voz alta para mostrar coragem)
DONO DO CIRCO: Mas isso é um absurdo… eles viveram a vida toda no circo... (é interrompido pelo
jornadeiro)
JORNADEIRO 1: (interrompendo a fala do Dono do circo) Oi, desculpa me intrometer, mas você é que é
o dono do circo, né? Essa questão dos animais é muito importante, maus tratos aos animais é um
crime! E, além disso, você também é o pai do Batata, né? Eu tava conversando com o seu ﬁlho e ele
disse que o Sr. tirou ele da escola para fazer as tarefas do circo. E todas as crianças devem frequentar
a escola, é um direito delas e dever dos pais e do governo garantir isso.
(Sr. Chicote olha bravo mas também preocupado para o ﬁlho)
FILHO DO DONO/ BATATA: Pai, eu sinto muita saudade de ir pra escola, aprender coisas novas, ver
meus amigos, brincar.... Aqui no circo não tem nada disso e eu não gosto nem um pouco das tarefas
que tenho que fazer. (diz com voz triste). Queria muito poder voltar a estudar.
DONO DO CIRCO: (suspirando, pensando e falando devagar, pensativo) Filho, eu não sabia que você se
sentia assim… Vendo por esse lado, tenho que concordar que realmente é muito importante ir à escola
e que eu devia tratar vocês (se dirigindo às pessoas do circo) e os animais de um jeito melhor. Fiquei
tão focado em fazer de tudo para ganhar dinheiro que acabei deixando vocês de lado… Acho que
acabei me cegando…

MÁGICO: Realmente, a situação não está nada fácil por aqui. Eu e o pessoal estávamos pensando em
abandonar o circo, ninguém está feliz trabalhando aqui, mas… como parece que você está começando
a criar algum juízo, talvez possamos conversar…
LEVANTADOR DE PESO: É verdade… Nós criamos uma família aqui e eu não trocaria isso por nada, mas
as coisas precisam mudar para continuarmos assim.
BAILARINA: Exato! Temos algumas condições para ﬁcar aqui!
(Todos olham para a Bailarina)
DONO DO CIRCO: O que?! Coloquem então suas condições para todos vocês ﬁcarem.
BAILARINA: São três coisas simples:
1- O Batata vai voltar pra escola
2- Eu e todos os outros queremos uma alimentação melhor, bem nutritiva, com arroz, feijão, frutas e
verduras! Nada de só ﬁcar dando restos de algodão doce e pipoca pra gente!
3- A partir de hoje não teremos mais animais como atração no circo, eles devem ser livres na natureza
ao invés de passar a vida em uma jaula.
PALHAÇO 1/QUINDIM: Adorei tudo.
PALHAÇO 2/PUDIM: Arrasou, Bailarina.
DONO DO CIRCO: Ok, ok. Posso pensar sobre isso. Vocês estão pedindo muita coisa! Como eu vou
conseguir remanejar tudo isso? Quem vai me ajudar se o meu ﬁlho for embora?
BAILARINA: Podemos remanejar as atividades a serem feitas e pensar em um modo de melhorar a
alimentação de todos…se todo mundo ajudar, vamos conseguir arrumar isso.
LEVANTADOR DE PESO: Acho que podemos fazer isso funcionar! (anda em direção ao Dono do circo
para colocar seus braços sobre seu ombro).
(Entra um narrador para ﬁnalizar o teatro, conforme vai falando os personagens vão aparecendo e
formando uma ﬁla para os agradecimentos ﬁnais)
NARRADOR: E assim, o Batata passou a morar com sua mãe e a frequentar a escola, mas continua
visitando o circo nas suas férias. Os animais foram capturados da sua fuga e mandados para um
santuário de animais selvagens na África, onde se adaptaram muito bem e estão sob ótimos cuidados.
O Levantador de Pesos ﬁnalmente fez seus exames na campanha e foi ao médico, onde descobriu
que estava com anemia e começou o seu tratamento. O Mágico e a Mulher Barbada se apaixonaram e
a apresentação deles ﬁcou ainda mais incrível, fazendo, agora, um ótimo número com baralho. A
Bailarina passou a ajudar o Sr. Chicote com as ﬁnanças do circo, diminuindo os gastos e melhorando as
compras de alimentos para todos. E a Jornada passou mais um janeiro em Fernão, fazendo visitas e
atividade com essa cidadezinha atrevida!

FIM

INTERESSADO POR ALGUMA ATIVIDADE? NÃO HESITE EM NOS
PROCURAR! ABAIXO OS RESPONSÁVEIS POR CADA UMA DAS
ATIVIDADES. CONTATO DELES NAS INFORMAÇÕES DOS AUTORES.
Grupo de atividade/Ano

Responsável 1*

Responsável 2**

Crianças/2014

Lucas Caetano

-

Crianças/2015

Lucas Caetano

-

Crianças/2016

Julia S. Passos

-

Crianças/2017

Gabriela Rodrigues

Beatriz Peixinho

Crianças/2018

Lais Moreira

-

Crianças/2019

Thifany Ribeiro

Beatriz Peixinho

Crianças/2020

Natália Cegalla

Thifany Ribeiro

Adolescentes/2015

Lucas Caetano

-

Adolescentes/2016

Lucas Caetano

-

Adolescentes/2017

Gabriela Rodrigues

-

Adolescentes/2018

Julia S. Passos

Gustavo Vaiano

Adolescentes/2019

José H. Tavares

Thifany Ribeiro

Adolescentes/2020

Thifany Ribeiro

Vinicius Lima

Idosos/2014

Lucas Caetano

-

Idosos/2015

Lucas Caetano

-

Idosos/2016

Julia S. Passos

-

Idosos/2017

Julia S. Passos

-

Idosos/2018

Natália Cegalla

Vinicius Lima

Idosos/2019

Gustavo Vaiano

Thifany Ribeiro

Idosos/2020

Thifany Ribeiro

Vinicius Lima

Feira de Saúde/2015

Lucas Caetano

-

Feira de Saúde/2016

Lucas Caetano

-

Feira de Saúde/2017

Gabriela Rodrigues

-

Feira de Saúde/2018

Gabriela Rodrigues

Julia S. Passos

Feira de Saúde/2019

Lais Moreira

José H. Tavares

Feira de Saúde/2020

José H. Tavares

Natália Cegalla

Informações em Saúde/2015

Lucas Caetano

-

Informações em Saúde/2016

Lucas Caetano

-

Informações em Saúde/2017

Gabriela Rodrigues

Julia S. Passos

Informações em Saúde/2018

Lucas Caetano

-

Informações em Saúde/2019

Lais Moreira

José H. Tavares

Informações em Saúde/2020

José H. Tavares

Beatriz Peixinho

Jornada Para Sempre/2017

Lais Moreira

-

Jornada Para Sempre/2018

Gabriela Rodrigues

José H. Tavares

Jornada Para Sempre/2019

José H. Tavares

-

Jornada Para Sempre/2020

Thifany Ribeiro

Vinicius Lima

Lazer/2017

Beatriz Peixinho

Gustavo Vaiano

Lazer/2018

Beatriz Peixinho

-

Lazer/2019

Beatriz Peixinho

Natália Cegalla

Lazer/2020

Beatriz Peixinho

José H. Tavares

Veterinários/2016-2020

Vinicius Lima

-

Saúde do Jornadeiro/2020

Natália Cegalla

-

*Responsável 1 é aquele que vai responder com maior agilidade.
** Responsável 2 também pode ser contatado, mas não se têm
certeza da agilidade na resposta.

JORNADA CIENTÍFICA DOS ACADÊMICOS
DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
https://www.jornadafarmaciausp.com/
jcafb.usp@gmail.com

