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Círculo Restaurativo de Acolhimento no COMPAZ 

24/março/2021  
Quarta, início às 09:00hs 

 

FACILITADOR: Luis Claudio Galhardi 

PARTICIPANTES: Os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 

LOCAL: Google Meet VIRTUAL  http://londrinapazeando.org.br/link  

DATA: 24/março/2021 QUARTA 

HORA: das 09:00 às 10:30hs 

http://londrinapazeando.org.br/link
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OBJETIVO: Empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa para 

“ACOLHER” as dificuldades do grupo em 2021 e fortalecer relacionamento, uma vez que 

estamos há mais de um ano em meio a uma pandemia que não dá trégua.  Já 

“PLANEJAMOS” nossa 7ª Conferência Municipal, mas agora necessitamos mobilizar 

pessoas e instituições para a Pré e Conferência, que provavelmente será hibrida com poucos 

membros presentes fisicamente, mas que necessitamos presentes em energia e espírito 

comunitário.  

 

OBJETO DA PALAVRA: MICROFONE VIRTUAL 

 

CENTRO:  Cada um envie uma imagem (foto) de um objeto que representou muito para você 

este ano de 2020/2021 (enviar antes da reunião para Luis montar um círculo com as fotos – 

até 23/março terça 18horas)  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Computador de preferência ao celular! 

 

1ª ETAPA – BOAS-VINDAS 

1.1. Boas-vindas  

1.2. Apresentação do procedimento, explicar o objeto da palavra VIRTUAL, cada um falará ou 

pode passar a vez. Este círculo tem objetivo de acolhimento dos conselheiros do COMPAZ.   

2ª ETAPA – CERIMÔNIA DE ABERTURA 

2.1. Relaxamento - faremos relaxamento através de uma respiração profunda e conduzida.  

3ª ETAPA – APRESENTAÇÃO OU CHECK-IN 

3.1. O que você está trazendo para dentro da sala que você gostaria de descarregar antes 

de começar a nossa atividade? 

4ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DOS VALORES 

4.1. Imagine que você está em conflito com uma pessoa que é importante na sua vida. Que 

VALORES você quer que orientem sua conduta enquanto você tenta solucionar esse 

conflito?  

5ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES DESTE CÍRCULO 

5.1. Agora que já temos os valores, quais as DIRETRIZES que te deixariam confortável 

neste momento em que estaremos compartilhando e trocando nossas percepções. 

*PARA CÍRCULO VIRTUAL é imprescindível e necessário o vídeo “aberto” e não 

fazendo outra atividade me paralelo enquanto os companheiros compartilham !!!! – Se 

não puder se “comprometer com isto” não venha ao círculo.  

6ª ETAPA – PERGUNTAS EMPÁTICAS 
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6.1. Conte-nos como tem mantido a sua sanidade mental e sua espiritualidade neste 

momento de pandemia?  

6.2. Quais são algumas de suas primeiras (boas) lembranças no Movimento pela Paz em 

Londrina?  

7ª ETAPA – PERGUNTA DE TRANSIÇÃO 

7.1. Como acha que podemos convidar pessoas e instituições para somar nos trabalhos do 

Movimento pela Paz e Não-Violência, principalmente neste momento difícil de pandemia?  

8ª ETAPA FINAL 

8.1. O que podemos fazer neste ano de 2021 em relação às ações/atividades em prol do 

Movimento para Paz em Londrina? 

9ª ETAPA – CHECK-OUT 

9.1 Como se sente agora? 

10ª ETAPA – CERIMONIA DE ENCERRAMENTO 

10.1 Visualização Criativa- Anita Moraes pág. 117 O VALE DAS ERVAS 

 

 

 

 

 


