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P R OM I S E
Sa ndy  Hook

Este pequeno guia foi desenvolvido para o ajudar a implementar o programa Start With 
Hello na sua escola ou organização. Vai juntar-se a outros líderes de estudante nas escolas 
e organizações juvenis nos Estados Unidos no combate ao isolamento social ao criar 
culturas de inclusão e conectividade. 

Este livro de exercícios contém informações, ideias e atividades para o ajudar a entender 
o  isolamento social e a agir na sua escola em três passos simples:

1 AprendeR: O que é o Isolamento Social?

2 OlhAr: Existe Isolamento Social na nossa escola?

3 Agir:  Como podemos criar uma escola onde todos 
se sintam conectados e incluídos?

Também incluímos recursos prontos para utilização:
 ● Cartões para quebrar o gelo
 ● Etiquetas de identificação imprimíveis
 ● Cartões de Selfie do programa Start With Hello.

Obrigado pela sua liderança e dedicação com o programa Start With Hello!
Não conseguíamos fazer isto sem si. 

             
            Atenciosamente, 

                        Mark Barden (Pai do Daniel) &  Nicole Hockley (Mãe do Dylan) 
                       Diretores Administrativos, Sandy Hook Promise

!
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SOBRE A SANDY HOOK PrOMISe
A Sandy Hook Promise é uma organização nacional sem fins lucrativos fundada 
e liderada por vários membros de família cujos entes queridos foram mortos 
na Escola Sandy Hook a 14 de dezembro de 2012.

A organização está focada em prevenir a violência armada (e toda a violência) 
ANTES de acontecer, educando e mobilizando pais, escolas e comunidades em 
programas de saúde e bem-estar mental que identifiquem, intervenham e ajudem 
indivíduos em risco.  

3

FAÇA A
  DIFERENÇA

nA viDA de AlguéM E Ajude-oS A SentiRem-Se Incluídos.
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DeSCRIÇÃO GerAl

O isolamento social é a sentimento de ficar de posto de parte, solitário 
e tratado como se fosse invisível. Em todas as escolas e em todas 
as comunidades há crianças que sentem que não têm amigos e sofrem 
silenciosamente todos os dias.

Às vezes, todos nós precisamos de tempo para nós mesmos. Isto é saudável 
e normal. No entanto, se uma pessoa é cronicamente isolada dos outros, quer 
se esteja a isolar a si mesma ou a ser excluída, pode ser um sinal de alerta de 
que precisa de ajuda e que alguém lhe estenda a mão.

Jovens que estão cronicamente isolados podem tornar-se alvos de bullying, 
violência e/ou depressão. Como resultado, muitos afastam-se ainda mais da 
sociedade, têm problemas de aprendizagem e desenvolvimento social e/ou 
podem escolher magoar-se a si próprios ou a outros.

1    APrEndeR: O que é o Isolamento Social?

     Porque é que eu me devo importar?

   Porque é que eu devo aderir ao programa Start With Hello?

Ll iG V ilnE DerSso

 ●  Para criar uma comunidade 
escolar mais conectada e inclusiva

 ●  Para inspirar os outros e criar 
amizades para toda a vida

 ●  Para fazer a diferença na vida de 
alguém e para o ajudar a sentir-se 
aceite, incluído e valorizado

 ●  Para impedir alguém de, eventualmente, 
se magoar a si próprio ou outros

4
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Como se sentiria se estivesse isolado, solitário ou tratado como se fosse invisível? 

2    OlhAR: Existe Isolamento Social na nossa escola? 

5

    Aqui estão os sinais e indícios de isolamento social:

Quais são alguns exemplos de isolamento social 
que testemunhou na sua escola?

E se todos na sua escola se sentissem conectados 
e incluídos? Como é que isso seria?

Onde é que o isolamento social acontece na nossa escola?

 ●  Preferência para ficar sozinho em 
vez de estar com pares

 ●  Pode evitar a interação humana, 
muito calado e não interage 
com outros

 ●  Ansioso ou desconfortável à volta 
de outros num contexto social

 ●  A ser propositadamente 
excluído pelos pares – digital ou 
indiretamente

 ●  A pessoa é ligeiramente removida 
ou fora de si e do seu grupo

Almoço

Eventos

Desportos

Redes Sociais

Autocarros

Sala de aula

Outro

(marque os locais abaixo)
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ReC  o
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s
SoEn

AlN

Organizar uma semana Start With Hello na sua escola ou organização juvenil chama 
a atenção para a crescente epidemia de isolamento social nas nossas escolas 
e comunidades e ajuda a criar uma cultura de inclusão e conectividade.

Utilize os recursos na secção AGIR para dar vida às suas ideias e aja na sua escola 
e comunidade.

“Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e empenhados 
consegue mudar o mundo; na verdade, é a única coisa que já conseguiu.” 

 - Margaret Mead

3     AgIR: Como podemos criar uma escola onde todos 
se sintam conectados e incluídos?

O PrOgrAmA stArt WitH HellO consiSte  
eM 3 pASSoS SiMpleS

NÓS 
PRECISAMOS

DE SI...

6
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StArt wIth hEllO: lIStA de veRifiCAção dOS pRimeiROS pASSOS 

Registe-se aqui: www.sandyhookpromise.org

Veja o spirit day e as sugestões de atividades (pgs. 15–17) para ganhar inspiração

Prepare uma reunião de lançamento do programa Start With Hello — Agenda da Reunião 
de Lançamento (pág. 9)

Apresente uma proposta do projeto e receba aprovação administrativa — Modelo 
da Proposta (pág. 10–11)

Crie comités para dividir o trabalho de forma eficiente — Mapa dos Comités 
de Planeamento (pág. 12)

Planeie atividades e eventos para a semana — Agenda Diária (pág. 19)

Atribua responsabilidades — Lista de Tarefas (pág. 20)

Reúna uma lista de materiais e orçamentos importantes — Orçamento (pág. 21)

VAMOS!

DicAS pArA 
o stArt 
with HellO:

Certifique-se de que obtém aprovação de um administrador da 
escola ou líder de clube antes de finalizar os seus planos.  Encontre 
um adulto na sua escola ou organização juvenil que ajude e preste 
apoio aos seus esforços contínuos no programa Start With Hello.

Depois da semana Start With Hello, planeie uma reunião de 
encerramento para fazer o balanço do evento e preencha 
a folha de reflexões e o plano de sustentabilidade. 

7
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GuIAS dE plAneAMentO dA
SemAnA StArt wIth hEllo

8
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StArt wIth hEllO: AgeNDA dA rEuNião de lAnçAmEnto

Quebra-gelo:

Comités:

Introdução:

Encerramento:

Planeamento:

Abra a reunião com um dos quebra-gelo nos cartões quebra-gelo  
na página 24.

Divida em comités de planeamento e comece a debater ideias
para a semana. Veja as atividades e sugestões do Spirit Day para
ganhar inspiração e utilize a agenda diária, lista de tarefas e formulário 
de orçamento para organizar as ideias e começar o planeamento.

Em que consiste o programa Start With Hello? Porque é importante? 

Peça a todos que reflitam sobre o porquê de estarem interessados 
em participar e em se comprometerem com o projeto, preenchendo 
o cartão de Selfie Porque é que eu adiro ao programa "Start With Hello" 
e tirando uma fotografia.

Agende a próxima reunião.

"Para o mundo podes ser uma pessoa,
mas para uma pessoa podes ser o mundo."

  - Dr. Seuss

Certifique-se de que estão todos de acordo preenchendo o modelo 
de proposta do projeto enquanto equipa.

Selecione um líder do projeto e utilize o Mapa de Comités 
de Planeamento para dividir responsabilidades.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

9
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dA seMAnA stArt WitH Hello
Modelo de proposta

DAtAS:

equipA dO PrOjetO:

Descrição dO PrOjetO:

evEntoS e AtIviDAdeS:

Análise DA propOStA

Submetido por

Comentários:

Aprovado por: Data:

Data de submissão

10
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DA SeMAnA stArt WitH Hello
EXEMPLO de Modelo de proposta

DAtAS:

equipA dO PrOjetO:

Descrição dO PrOjetO:

evEntoS e AtIviDAdeS:

Análise DA propOStA Comentários:

Aprovado por: Data:

8–12 de fevereiro

Sean Green 10 de janeiro

Devon Brown, Renee Smith, Sean Green, Bailey Stevens,  
John Jacobs, Breonna Kim, Stacey Aro

Ótimo trabalho! Podemos reunir-nos na próxima semana para falar sobre 
a reserva do pavilhão gimnodesportivo para o encontro de mobilização?

Diretor Jones 15 de janeiro

A Semana Start With Hello é uma semana de eventos 
e atividades para promover a sensibilização do isolamento social 
e incentivar os alunos a interagir e criar vínculos com pessoas 
que não conhecem.

—  Anúncios matinais sobre o 
programa Start With Hello 

—  Encontro de Mobilização sobre 
a semana Start With Hello

—  Vista o verde! Dia  

11

Submetido por Data de submissão

Beyond Differences® e No One Eats Alone® são marcas registadas da organização Beyond Differences.  
Para perguntas sobre o programa No One Eats Alone®, visite o site da Beyond Differences® em http://www.beyonddifferences.org

— Mesa Start With Hello ao almoço
—  Mesa informativa Start With 

Hello ao almoço
—  Dia No One Eats Alone®
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DA SeMAnA stArt WitH Hello
Mapa dos Comités de Planeamento

Não consegue fazê-lo sozinho! Utilize comités para ajudar a dividir as responsabilidades e planear 
uma semana Start With Hello fantástica.

COMITÉ DE PROMOÇÃO

COMITÉ DE EDUCAÇÃO

OUTRO:

COMITÉ DE EVENTOS + ATIVIDADES

ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Espalhe a palavra sobre a a semana 
Start With Hello.

Responsabilidades:
 ● Gerir as redes sociais
 ● Criar cartazes 
 ● Distribuir folhetos
 ● Fazer anúncios para toda a escola

Membros da equipa:

Partilhe informações sobre o 
isolamento social e a importância de 
criar uma cultura de inclusão durante 
a semana Start With Hello.

Responsabilidades:
 ●  Fazer apresentações informativas a 

professores e funcionários da escola
 ●  Criar e partilhar folhas de dados com 

os alunos
 ●  Criar vídeos e cartazes de anúncios 

de utilidade pública

Membros da equipa:

Planeie eventos divertidos 
e envolventes para a semana 
Start With Hello.

Responsabilidades:
 ● Planear a reunião de toda a escola
 ●  Organizar atividades para a hora 

de almoço

Membros da equipa:

Envolva os membros da 
comunidade na semana 
Start With Hello.

Responsabilidades: 
 ●  Comunicar com pais e membros 

da família
 ●  Fazer apresentações nas 

escolas locais
 ●  Organizar parcerias com empresas 

locais 
 ●  Convidar membros da comunidade 

para eventos
 ● Planear oradores convidados

Membros da equipa:

(ideias aqui)

12

Responsabilidades:
 

Membros da equipa:
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"Eu posso fazer coisas que tu não podes, tu podes fazer coisas 
que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas."

 — Madre Teresa de Calcutá

DicAS pArA 
o stArt
with HellO:

Mude o avatar das redes sociais da sua escola 
ou organização para logótipo do programa 
Start With Hello.

Envie um comunicado de imprensa ou uma carta para o editor 
do seu jornal ou estação de notícias locais para o informar 
sobre a semana Start With Hello. 

Utilize as hashtags #startwithhello e #sandyhookpromise 
para partilhar as atividades do programa Start With Hello 
com o resto do mundo!

Distribua autocolantes e pulseiras do programa Start 
With Hello. Encomende online da Sandy Hook Promise 
gratuitamente enquanto há produtos.

13
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GuIAS dE AtividAdES dA 
SemANA stARt with hello

14
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DA SeMAnA stArt WitH Hello
Sugestões para o Spirit Day

Dia No One Eats Alone® (Ninguém come sozinho)

Vista o verde

Dia do Ei

Dia da Camisola Favorita

Dia dos Atos Aleatórios de Bondade

Incentive toda a gente a interagir e a conhecer alguém novo durante o almoço 
para garantir que ninguém come sozinho. Saiba mais sobre este programa 
nacional organizado pela Beyond Differences® em www.nooneeatsalone.org.

Demonstre apoio à comunidade Sandy Hook e honre as vidas perdidas para 
a violência armada ao usar verde, a cor da Escola Sandy Hook.

Distribua as etiquetas de identificação da semana Start With Hello aos alunos, 
educadores e administradores para serem utilizados e incentivarem todos 
a se cumprimentarem pelo nome no corredor, no refeitório ou na sala de aula.

Peça aos alunos para utilizarem uma peça de roupa que mostre algo que seja 
importante para eles. Incentive os alunos a interagirem com colegas com quem 
normalmente não falam e a aprenderem mais sobre a sua escolha de roupa 
durante o almoço, no corredor ou depois das aulas. 

Incentive os alunos e os funcionários a fazer algo simpático por outra pessoa.

•  

•  

•  

•  

•  

DicAS pArA 
o stArt
with HellO:

Recrute embaixadores do programa Start With Hello para 
incentivar e promover conversas durante o almoço.

Imprima e espalhe os cartões quebra-gelo do programa Start 
With Hello em todas as mesas como iniciadores de conversa.  

Faça um concurso de design de t-shirt verde do programa Start With 
Hello. Recolha os designs de t-shirts dos alunos e faça uma votação global 
na escola para escolher a camisola favorita. Venda t-shirts para ajudar 
a suportar os custos com o material da semana Start With Hello
ou para doar à Sandy Hook Promise.

"Aprendi que as pessoas vão esquecer o que disse, as pessoas vão esquecer 
o que fez, mas as pessoas nunca esquecerão como as fez sentir."

 — Maya Angelou

15
Beyond Differences® e No One Eats Alone® são marcas registadas da organização Beyond Differences.  
Para perguntas sobre o programa No One Eats Alone®, visite o site da Beyond Differences® em http://www.beyonddifferences.org
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ATIVIDADES
Boas-vindas calorosas
Comece a semana com uma equipa de alunos na entrada da escola a torcer pelos alunos 
à entrada e a dizer "olá". Torne-o uma festa com apitos e kazoos de festa! 

Encontros entre vários anos
Planeie encontros entre os vários anos para ajudar os alunos a interagirem e agirem como 
amigos, mentores e conselheiros.

Parede do programa Start With Hello
Afixe uma folha enorme de papel no corredor ou refeitório e peça aos alunos para escreverem 
os seus iniciadores de conversa favoritos.

Cabine fotográfica do programa Start With Hello
Crie uma cabine fotográfica com acessórios divertidos (pense em cachecol de penas verdes 
ou óculos gigantes). Peça aos alunos para posarem para as fotografias aos pares com 
pessoas com quem normalmente não falam.

Cápsula do Tempo
No final da semana, peça aos alunos para escrever a sua atividade ou memória favorita 
da semana e adicioná-la a uma cápsula do tempo.  

Bingo Humano
Crie uma folha de bingo com diferentes instruções (p. ex., encontra uma pessoa que nasceu 
noutro estado, encontra uma pessoa que seja nova na escola, etc.) e peça aos alunos para 
preencherem a folha com as diferentes assinaturas dos alunos que cumprem os requisitos. 
Ofereça um prémio a cada pessoa que entregue a folha no final do dia. Um exemplo de uma 
folha de Bingo Humano está disponível no Guia do educador do programa Start With Hello.

Escrita de Cartas
Entregue aos alunos blocos e envelopes em branco para escreverem cartas aos alunos com 
quem nunca falaram ou ignoram.

Nota Adesiva (Post-it)
Dê aos alunos notas adesivas e peça-lhes para escreverem palavras encorajadoras ou 
amáveis para outros — especialmente para quem não conhecem — e colá-las nos cacifos, 
secretárias ou livros deles. 

Criar um vídeo
Porque não mostrar o espírito escolar ao incluir os alunos num vídeo do programa Start With 

Hello? Seja criativo e divirta-se.

Oradores Convidados
Convide oradores que possam falar em primeira mão sobre a importância do programa 
Start With Hello para falar numa reunião para toda a escola. Pense em médicos locais, 
profissionais de saúde mental, agentes de aplicação da lei, representantes eleitos, 
empresários ou líderes cívicos. 16

da semana Start With Hello
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DicAS pArA  
o stArt 
with HellO:

Tenha o seu público em mente! Você sabe o que funcionará 
melhor na sua escola. Os alunos iriam gostar de que atividades? 
O que os incentivaria a participar? 

Dirija-se aos clubes da sua escola para ter ideias e identificar 
formas de utilizar os talentos deles para promover a semana 
Start With Hello. 

17

para a vida
CrIAr AmizAdES
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RecurSOs pArA líDeRS dA 
SemANA stARt with hello

18
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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Tema:

Data:

Atividades: Atividades: Atividades: Atividades: Atividades:

Tema:

Data:

Tema:

Data:

Tema:

Data:

Tema:

Data:

AgEndA DIáriA
Recurso n.º 1

19
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listA dE tArEfAS
Recurso n.º 2

TAREFA ATRIBUÍDA A PRAZO

20
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fORmuláRiO de oRçAmEnto
Recurso n.º 3

ITEM CUSTO

tOtAl:

DicAS pArA 
o stArt
with HellO:

Contacte empresas locais e veja se estariam 
dispostas a doar dinheiro ou materiais.

21
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Reflexão
Recurso n.º 4

Agora que a semana Start With Hello terminou, reflita sobre o que correu bem,
o que não correu e o que pode fazer para tornar o próximo ano ainda melhor!

quAl fOI A SuA PARte fAvORitA DA SemAnA?

quAl fOI A SuA PARte mEnOS fAvorItA dA SemAnA?

o que fAriA de Diferente nO próximO AnO?

23
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PlAnO dE SuSteNtAbilIdAde
Recurso n.º 5

O isolamento social acontece durante todo o ano. Trace um plano para transpor a dinâmica 
do programa Start With Hello para o resto do ano escolar. Utilize as ideias abaixo ou crie as 
suas próprias ideias!

ATIVIDADE PERÍODO TEMPORAL PESSOA RESPONSÁVEL

 ●  Crie um clube Start With Hello encarregado de promover a interação 
e de reduzir o isolamento durante todo o ano ou leve o programa 
Start With Hello até um clube existente.

 ●  Comece uma folha de inscrição para recrutar alunos para ajudar 
a planear a semana Start With Hello.

 ●  Tenha uma tabela informativa do programa Start With Hello nos 
eventos realizados ao longo do ano tais como conferências de pais 
e professores, eventos desportivos e espetáculos musicais ou teatro.

 ●  Determine os dias do programa Start With Hello ao longo do ano.

 ●  Escreva um artigo de jornal ou publicação de blogue para 
recapitular a semana Start With Hello.

 ●  Inclua um lembrete para "Start With Hello" nos anúncios matinais 
da sua escola.

23

SWH-StudentGuide6-12-por-PT.indd   25 25/04/2019   23:36



24

cARtõeS quebRA-GelO
Recurso n.º 6

recorte

Cor, animal, feriado, 
comida, músico, livro, 
videojogo, artista, 
programa de televisão, 
aula, desporto, filme

Preferias…

Viver na cidade  
ou no campo?

Ser um peixe  
ou uma vaca?

Ser um músico ou uma
estrela do desporto?

Conduzir um carro 
elétrico ou a gás?

Partilha histórias sobre 
onde os teus sapatos 
já foram:

Férias? Partes de uma 
cidade ou país?

Diferentes cidades, 
estados e/ou países?

Praia, montanha, deserto?

QUEM:  Quem és?
 Nome/alcunha?

QUAIS:  Quais são as coisas 
que mais gostas 
de fazer?

QUANDO:  Quando te 
mudaste para 
a cidade?

QUAL:  Qual é o teu lugar 
favorito para visitar?

PORQUÊ:  Porque é o teu 
favorito?

OS "5 Q"

"ISTO OU AQUILO"

"SES"

"OS MEUS SAPATOS"

OS SEUS FAVORITOS

CRIA O TEU!

Se…

Fosses um peixe, pássaro 
ou animal, qual serias? 
Porquê?

Pudesses fazer qualquer 
coisa, o que farias? 
Porquê?

Fosses um super herói, 
qual serias? Porquê?

Criasses a tua própria 
alcunha, qual seria? 
Porquê?

SWH-StudentGuide6-12-por-PT.indd   26 25/04/2019   23:36



25

etIquetAS De identifiCAção ImprImíveIS
Recurso n.º 7

ChAmO-ME… ChAmO-ME…

ChAmO-ME… ChAmO-ME…

ChAmO-ME… ChAmO-ME…

ChAmO-ME… ChAmO-ME…

! !

! !

! !

! !

recorte
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cARtõeS de SElfie
Recurso n.º 8

o meu cArtão de COmpromISSO:

PORQUE ADIRO AO PROGRAMA 
"START WITH HELLO"
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