




 são como indivíduos, cada um deles, tem sua 
maneira específica de funcionar. 

GRUPOS 



 Pequenos (de 6 a 10 pessoas) 

 Médios ( de 11 pessoa a 25 pessoas) 

 Grandes ( acima de 25 pessoas 

QUANTOS ADOLESCENTES A 
SUA CLASSE TEM? 



 Quantos destes adolescentes são fixos (vem mais 
70% das programações). 

 Quantos são variáveis (vem entre 40 a 60% das 
programações). 

QUANTOS ADOLESCENTES A 
SUA CLASSE TEM? 



 Se mais novos, as atividades podem envolver competições, 
brincadeiras mais infantis, compatíveis com a idade de juvenis. 

 Se nem tão novos, nem tão velhos, as atividades contidas neste 
material, podem lhe auxiliar. Lembrando dos princípios 
fundamentais de manter a objetividade, ter programações que 
promovam a movimentação e mudança em no máximo 45 minutos, 
e mantenha o tom de novidade. 

 Se mais velhos, os princípios fundamentais são os mesmos, porém 
as atividades, podem ser compatíveis com a de jovens. 

QUANTOS ADOLESCENTES A SUA CLASSE TEM? 



DEFINA SEU GRUPO 



 Quantos Adolescentes ? 

 Quantos são Garotos? 

 Quantos são Garotas? 

 Quantos são fixos?  (vem de 70% das programações)   

 Quantos são variáveis? (Menos de 40 a 60% das 
programações) 

 Quantos adolescentes de  10 a 12 anos? 

 Quantos adolescentes de 13 a 16 anos? 

 Quantos adolescentes de 17 a 20 anos? 

DEFINA SEU GRUPO 



SALA DOS ADOLESCENTES 



 Ambiente separado.  

 Fotos deles, e de reuniões externas em que 
participaram, paredes com cores claras, mas 
alegres. 

 Cadeiras para todos. 

 Disposição em “U”.  

 Quadro para escrever. 

 Som e coletâneas. 

 Bíblias. 

 

SALA DOS ADOLESCENTES 
NECESSÁRIO 



 Ambiente separado;  

 Painel para expor fotos dos adolescentes e as diversas atividades 
realizadas; 

 Paredes com cores claras, mas alegres; 

 Sófa, Poltrona, Puff’s para todos; 

 Disposição em “U”;  

 Televisão de LED; 

 Bíblias; 

 Ventiladores, Ar Condicionado; 

 

SALA DOS ADOLESCENTES 
IDEAL 









QUAIS SÃO OS DONS ESPIRITUAIS DOS SEUS 
ADOLESCENTES? 



QUAIS SÃO OS DONS ESPIRITUAIS DOS SEUS 
ADOLESCENTES? 

 Circule qual resposta é a mais adequada para a pessoa. 

 Não há resposta certa ou erra, apenas características. 

 Exemplo: 



QUAIS SÃO OS DONS ESPIRITUAIS DOS SEUS 
ADOLESCENTES? 

 Depois de circular em todas as questões, passe a resposta ao lado 

 Exemplo: 

4 

3 

5 



QUAIS SÃO OS DONS ESPIRITUAIS DOS SEUS 
ADOLESCENTES? 

 Some cada coluna com os respectivos números de escolhas 

 Quanto maior o numero, mais característico é o dom. 



 Profecia - Profecia não se refere unicamente 
aquelas pessoas que tem visões e preveem o 
futuro do povo de Deus. Profetas são pessoas que 
tem uma conexão mais intima com Deus, na forma 
que Deus fala com elas de uma forma diferente. 
São pessoas que sentem que devem “fazer o que é 
certo” mesmo que para isso, tenha que falar, se 
opor a pressão do grupo. São pessoas que 
mostram caráter e coragem e são muito 
perceptivos. 

 

TIPOS DE DONS 



 Serviço - São aquelas pessoas que querem ver as 
coisas feitas, e são valiosas para a Igreja. Sentem-
se melhor enquanto fazem as coisas, normalmente 
são os voluntários, ajudam sempre que podem e 
não conseguem ficar muito tempo paradas, sem 
ajudar, executar, fazer. 

TIPOS DE DONS 



 Aprendendo/Ensinando - Essa combinação de 
aprender e ensinar está em conjunto porque quem 
melhor ensina, ama estar aprendendo, são aqueles 
que buscam melhor comunicar, buscar formas 
alternativas de chegar até o outro para mostrar o 
melhor caminho para aprender. 

TIPOS DE DONS 



 Construtores - São pessoas que tem a habilidade 
de desafiar e fortalecer os outros com suas 
palavras e ações. Muitas vezes trazem algum 
presente para encorajar, são as pessoas que se 
preocupam em construir algo nos outros. Tem 
paciência de fazer isso de forma crescente, são 
pessoas positivas e normalmente não precisam ser 
chamadas para fazer algo, já o fazem, são pró-
ativas. 

TIPOS DE DONS 



 Doadores - Pessoas que doam seu tempo, talentos, 
serviços e recursos, para boas obras. Não precisam 
ter muito dinheiro para fazer isso, na verdade, os 
mais novos não possuem muitos recursos, mas 
estão dispostos a sacrificar e são generosos, e se 
dispõe a ajudar outros, com tempo, dinheiro e 
energia. 

TIPOS DE DONS 



 Líderes - São pessoas que estão a frente, que tem 
a capacidade de influenciar outros. Os melhores 
são aqueles líderes, que conseguem envolver 
outros para trabalharem com eles 

TIPOS DE DONS 



 Compassivos - São pessoas que tem inclinações 
naturais de serem misericordiosos e trazer ajuda e 
cura para os outros. Se alguém está, triste, 
solitário, com raiva, esse dom move destes locais. 
São pessoas que sofrem com as outras, tem em 
alta, a empatia e são pessoas que tem muita 
capacidade de com suas ações, trazer paz e cura 
para quem convive com elas. 

TIPOS DE DONS 



QUAIS SÃO AS ÁREAS QUE A SUA IGREJA ESTÁ 
TRABALHANDO? 



 Ação: É sua igreja interessada em viver ativamente aquilo que acredita? Vai 
além de apenas falar sobre o que é bom, certo e verdadeiro. Sua igreja é 
uma igreja de ação? 

 Comunidade: Sua igreja é como uma família? Existe receptividade e 
companheirismo e apoio entre os membros, ajudando e encorajando uns 
aos outros no santo trabalho do Senhor? 

 Transformação: São pessoas crescendo espiritualmente - deixando maus 
hábitos, tornando-se mais compassivos, tornando-se mais e mais como 
Jesus? Transformação tem haver com o jeito que a graça nos muda. As 
pessoas da sua igreja são diferentes por que fazem parte da igreja? 

 Serviço: A sua igreja tem em seu coração a missão de ajudar aos outros? 
Está ultrapassando os limites da humanidade e proclamando o evangelho 
de Cristo para alcançar os perdidos? Sua igreja oferece regularmente "água 
fresca para quem tem sede"?    

 



 A que tiver mais é aquela que ela é mais forte. 
Elabore ações, nesta área. 

 Em seguida, pergunte aos adolescentes, quais eles 
acreditam que pode ser a segunda, e elabore uma 
ação. 

 A prática é fundamental para adolescentes e 
envolve-los junto contigo nestas ações é o 
caminho. 

 

DESCUBRA QUAIS ÁREAS SÃO MAIS ATIVAS 
EM SUA IGREJA, NA VISÃO DOS 

ADOLESCENTES. 



SOCIOGRAMA 

 Ferramenta para descobrir as 
interações dentro de um grupo. 

 

 É uma opção avançada, não deve ser 
feita por quem não entendeu todo o 
processo. 



 Sigilo (segredo) é fundamental. 

 Uma ou duas pessoas no máximo devem ter 
contato com os resultados. 

 Só deve ser aplicado em um grupo com no mínimo 
6 meses de convivência. 

SOCIOGRAMA 



 Papeis pequenos e canetas para todos. 

 

 No papel deve conter  

 1- __________ 

 2- __________ 

 3- __________ 

 

 Estes números, impressos ou os próprios adolescentes podem escrever  

 

SOCIOGRAMA COM APLICAR: 



 Eles devem responder alguma das perguntas, que 
o professor pode aplicar para que ele possa saber 
quais são as interações. 

 

 Só pode colocar um nome, em cada número, para 
as pessoas que fazem parte do grupo dos 
adolescentes,  incluindo os professores. 

 

SOCIOGRAMA COM APLICAR: 



 Pergunte aos seus adolescentes, e peça-os para colocar no papel quais são as pessoas 
que eles escolhem para: 

SOCIOGRAMA COM APLICAR: 

Colegas escolhidos 
Nome (do colega que está escolhendo):_________________________ 

1- ___________________________________________________ 
2- ___________________________________________________ 
3- ___________________________________________________ 

  



(PARA SABER QUEM SÃO NO ESTUDO EM GRUPO) 

 Relacione o nome de três colegas com quem você gostaria de fazer  parceria num 
para estudar. 

(PARA SABER QUEM SÃO NO TRABALHO EM GRUPO) 

 Relacione o nome de três colegas com os quais você gostaria de trabalhar em equipe. 

(PARA SABER QUEM ACEITA A LIDERANÇA NO GRUPO) 

 Relacione o nome de três colegas que você gostaria de que fosse seu líder 

(PARA SABER QUEM ESCOLHE SE DIVERTIR COM QUEM) 

 Relacione o nome de três colegas com quem você gostaria de se divertir. 

(PARA SABER QUEM TEM CONFIANÇA ÍNTIMA, EM QUEM) 

 Relacione o nome de três colegas que você contaria um segredo ou pediria 
conselhos. 

 



 Listar o nome de cada um dos adolescentes 
em 2 colunas. 

 Escrever quais são as escolhas de cada um. 
Primeira,  Segunda e Terceira (Se houverem) 

 Cruzar os dados de cada uma delas. 

SOCIOGRAMA: COMO FAZER O 
LEVANTAMENTO DOS DADOS 





 Fazer a representação gráfica, para facilitar a 
visualização. 

 Ela é trabalhosa, mas é muito funcional.  

SOCIOGRAMA 
COMO FAZER O LEVANTAMENTO DOS 

DADOS 





 Fique atento as mudanças de comportamento.  

 O grupo tem identidade. 

 Faça em conjunto com os adolescentes. 

 Método de Mestre e discípulo. Serve, cuida, 
orienta e ama seus discípulos.  

LEMBRE 


