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Ação T é aquela que transforma 
quem a faz e quem a recebe.

Me transformo ao transformar o 
mundo, transformo o mundo para 

viver em paz comigo mesmo.

Realização Apoio
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Ação T - O que é ?
É uma ação de conscientização que visa transformar 
algum conflito ou violência em que vive as pessoas 
envolvidas. A Ação T modifica o conflito ao mesmo 
tempo que seu agente.

Elementos da Ação T:
Inclusiva
Não Violenta
Necessária
A(o) agente da Ação T. trata seu oponente da mesma 
forma que gostaria de ser tratada, caso estivesse no 
lugar dele(a).
Não põe a integridade de ninguém em risco.
É clara em sua mensagem
A Ação T. evita a vingança, mas tenta reparar, minimizar 
ou acabar com a violência que trata.

Jornada de construção da Ação T.

1. Anote quais são os principais problemas/violências 
que a maioria de vocês sofre na escola:
a). 
b). 
c). 
(escolha a mais necessária/importante)

2. Que tipo de ação é mais adequada para tratar a 
questão ? 

3. O que seria se fosse…
Vamos imaginar nossa causa de uma forma diferente. 
Diga o que seria se sua causa fosse um 

a). um objeto    b). um símbolo    c). um sentimento    d). um 
animal    e). uma música          f). uma cor        g). uma frase      
h). um(a) personagem

4. Quem é o público da nossa ação?

5. O que nossa Ação T. pretende comunicar?

6. Mas como ela irá comunicar isso?

7. Essa ação é inclusiva ou afasta as pessoas?

8. Qual é o resultado esperado da nossa ação?

9. Por que  fazer isso?

10. Quais são os riscos dessa ação?

11. Quem fica responsável por que coisa?

12. Plano da Ação T. / Mapa da Ação T
Nome da Ação T:
Local: 
Hora: 
Como será: 
Com quem: 
Pra quem: 
Materiais: 
Resultados: 
Riscos: 
Aforisma da Ação T: 
Aforisma são frases força que produzem ou atraem 
ações, usa o poder transformador da imagem mental.


