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ATIVIDADE: ANJO E PROTEGIDO

Durante o mês de setembro, todos os servidores, terceirizados e estudantes se tornarão ANJOS
protetores e, ao mesmo tempo, receberão a proteção de um anjo, ou seja, serão PROTEGIDOS!

Será um mês de cuidado com o colega.  Cada anjo deverá passar o mês de setembro prestando
atenção ao seu protegido, observando se ele/ela parece bem, perceber se está precisando de algum
tipo de apoio, e acariciar sua alma com palavras, presentes e o que a imaginação mandar, tornando a
semana do protegido mais suave e alegre. 

É importante que o anjo respeite os limites do seu protegido: não deve invadir sua privacidade,
importuná-lo de alguma forma, ou tentar contato físico que não seja permitido.

Cada anjo terá apenas um protegido, e vice-versa. A distribuição será feita por categorias: servidores
e terceirizados estarão juntos, e os estudantes serão agrupados de acordo com suas turmas.

Serão montadas caixinhas de sorteio com os nomes de cada categoria. Durante a primeira semana
de setembro, todos sortearão o nome do seu protegido; os membros de cada categoria sortearão em
sua respectiva caixinha.

A proteção é secreta! Os protegidos não deverão saber quem é o seu anjo até o último dia da
brincadeira, quando haverá a revelação!

A proteção pode ser feita de várias maneiras, através de meios diversos, e com a frequência que o
anjo preferir  – desde que, é claro, não seja inconveniente para o seu protegido. Entretanto, deverá
ser cumprida pelo menos uma tarefa por semana, sugerida pela Comissão. A primeira tarefa será
informada no momento do sorteio, e as demais serão divulgadas no “Mural do Anjo”.

As tarefas do anjo para cada semana são as seguintes:

Semana 1: Enviar uma mensagem de apresentação, sem revelar seu nome. Enviar também uma
mensagem de acolhimento.

Semana 2: Observar o protegido. De acordo com sua observação, o anjo deverá elaborar e enviar
uma mensagem que faça bem ao seu protegido.

Semana 3: Dar ao protegido um presente (simples) com uma mensagem.

Semana 4: Despedir-se com carinho. Dar uma dica de quem você é.

Dia da revelação: 
Cada  anjo  se  revelará  para  o  seu  protegido!  Neste  momento,  contará  como foi  acompanhar  o
protegido, e dirá a todos quais são as suas características positivas. 
Para  comemorar,  um lanche  colaborativo:  cada  participante  contribuirá  com um prato  ou  uma
bebida não alcoólica.


