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14/07 -1º DIA
DIA DA INSENSIBILIDADE
METODOLOGIA:
Neste dia, estimularemos o surgimento da insensibilidade, principalmente entre os
chanichim, a indiferença de uns em relação aos outros, podendo ter também atividades de
indiferença da tzevet em relação aos chanichim.

PEULÁ DA INSENSIBILIDADE:
O madrich fará alguns joguinhos de recreação. Nestes novamente estimular-se-á que
um tome vantagem em relação ao outro. Em seguida será lido o Diário e os chanichim
deverão responder a última pergunta do Diário. Temas relacionados com m mundo como
Holocausto, Bósnia, e tantos outros massacres ou mesmos injustiças sociais podem ser

trabalhados. Não se deve questionar o que aconteceu durante o dia, porém caso os
chanichim percebam que se trata da mesma coisa, o que é provável que aconteça, pode ser
discutido, mas não respondido pelo madrich e sim concluído pela kvutzá.
nela,

Mesmosendo a primeira, não se faz o procedimento habitual de nome,hino, etc..

Diário:
"

20:34 h - Quinta I8
Oi, Herry,
Não tenho muita novidade pra contar.
Hoje, na escola aprendi um assunto muito sério.
Aprendemos sobre Hiroshima e Nagazaki. Você sabe o que aconteceu lá? No dia 6

de agosto de 1945 o EUA testou a famosa bomba atômica. Só que soltaram justamente em
Hiroshima e três dia depois em Nagazaki. As explosões acabaram com tudo que tinha lá. À

radioatividade da bomba prejudicou a saúde da maioria das pessoas que viviam lá, fora a

enorme quantidade de gente que morreu. Que absurdo, né !?

Pô, será que antes de apertarem o botão, eles não pensaram no que ia acontecer??
será que ele não pensaram que com aquilo eles iam matar seres humano que nem eles?
(Aliás, com isso que fizeram, nem parece seres humanos).
Por que a pessoas só pensam em si e não pensam nos outros? Será que ninguém
tem coração?

Horário
8:00
10:00
10:30

11:00

Atividade
Saída
Chegada ao local
Mifkad de abertura

Mifkad por shichavot

11:30

Jogo 1 - “ Disputando o almoço”

13:00

Almoço-

depois de um tempo servir os chanichim

14:30
16:00
17:00

que não comeram, se necessário
Jogo 2
Jogo 3 - “descobrindo as kvutzót”
Lanche

18:30
19:30
21:00
23:00

banho
janta
Jogo 4
Laila Tov !!!

17:30

peulá 1

Responsável
geral

15/07 - 2º DIA
DIA DA ALEGRIA
METODOLOGIA:
Todasas atividades do dia tem que ser alegres, os chanichim devem ficar alegrese felizes.
Importante não confundir com o dia do amor.
PEULÁ DIA DA ALEGRIA :
Fazer alguns jogos introdutório descontraídos, para que os chanichim e o madrich se
conheçam e se entrosem.
Escolher um nome para a kvutzá, hino, etc.
Ler o Diário e conversar sobre o quesetrata.
"

20:34 h - Quinta I8
Oi !!!
Que bom te ver, Herry !!!!
Você sabe que eu sempre confio em você e que gosto muito de te contar de tudo,

mas hoje está sendo melhor, estou me sentindo muito bem!!!

Tivemos uma atividade na escola, para nos conhecermos melhor, é tão bom saber
quem você é, não acha ?
Além disso, tenho umafesta muito legal para ir, vão estar todos meus amigos e vai

estar super divertido !!! ”

Horário

Atividade

7:30

Acordar com Carnaval

8:00
8:30
9:00
11:00

Ginástica
café
Jogo 5

12:30

14:00
15:00

Jogo 6
J
7

16:00

lanche

16:30

6

banho
janta
J
8
Boa noite

16/07 -3º DIA
DIA DO MEDO
METODOLOGIA:

Esse dia será marcado por uma situação que cause medo, esta situação deverá ser
mantida até o meio da tarde, quando será discutida na peulá,

PEULÁ DO MEDO:
Começa-se explicando que a situação da manhã ( roubo entre eles, por exemplo )
que havia sido simulada. O madrich perguntará o que eles acharam e o que eles sentiram.

Logo após, o madrich cortará a discussão e lerá o diário até o fim da 1º parte. Novamente, o
madrich perguntará o que ele acham e o que eles sentem em relação a esses assuntos e
situações. Depois o madrich lerá a 2 parte do diário, onde falará do "medo de criança"

(fantasma, escuro, bicho-papão,etc. ).

Tentar nessa segunda parte da peulá descontrair ao máximo o chanichim, para cortar
totalmente o que ele vivenciaram de manhã.
Fazer eles contarem os medosdeles.
Diário:
"24:12 h - sábado 15

Herry,

Boa noite. Hoje estou louco para te escrever e contar o meudia.

Hoje de manhã, quando estava indo para a escola, vi um negócio, que além de me
deixar assustado, me deixou com muito medo. No muro que tem em frente a escola, estava
pichado bem grande uma suástica, e escrito: "Judeu porcos e ladrões!"
Não sabia o que fazer. Minha primeira reação, além de ficar com raiva, foi de
querer saber quem fez aquilo.

Mas, o que que ia adiantar eu saber quemfoi???

Eu não podia fazer nada!!! O pior de tudo, é que toda a pessoas que passavam,
davam uma olhadinha e não faziam nada, era indiferente para ela estar escrito aquilo ou

não.

Tenho medo do que pode acontecer. Imagina e acontecer uma coisa pior com a
gente?!? "
2*

parte - "Mas do que a pessoas tem medo? Por que a pessoas tem medo?

Fantasmas não existe, lobisomem não existe. Por que o escuro dá medo? Não entendo
esses medo..,
Aliás, o que é medo? Por que tenho medo do medo? “

Horário
7:30
8:00

Atividade
Boker Tov!!!
ginástica

9:00
2
/
/
12:30
14:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:30
21:00

atividade do medo
?
/
/
almoço
Jogo 9
peulá
lanche
chug
banho
janta
jogo 10 - medo
descontraído, estilo

8:15

café

Responsável

stbuster
Para cama criancinhas
medrosas!!

17/7 07 - 4º DIA
PEULA DO ODIO

METODOLOGIA:
O dia deve ser marcado pelo ódio, e os chanichim devem ser estimulados a senti-lo
em relação à tzevet, já que incentivai-los uns em relação aos outros poderias trazer
resultadosirreversíveis.

PEULÁ DO ÓDIO:
Nesse dia não haverá peulá. Os madrichim chamam o chanichim para a peulá, num
lugar bem longe, lêem o diário e saem fora, em falar nada.
Diário:

20:00 h - Domingo 16
Herry,

Tô pulo da vida !!! sem condiçõesde te escrever. Desculpa!!! "
Horário
7:00
7:30
8:30

Atividade
Acordem preguiçosos
Exercícios físicos
café para os gordos

Responsável

9:00

12:30
14:00

Jogo 11 os chanichim tem que
ficar putos! - de correr
Jogo 12 - Henry Ford
dinheiro para o almoço
Almoço
Jogo 13- As chanichim tem

15:30
16:00
16:30
17:30
18:00
19:30
21:00
23:00
2:00

peulá
lanche
chug
ginástica vespertina
Pro chuveiro
janta
Jogo 14 - De salão
pra cama !!
jogo 15 - fora da cama -

11:00

que te odiar

GADNÁ

18/07 - 5º DIA
DIA DO AMOR
METODOLOGIA:

O dia tem que ser marcado pelo amor, estimulado com a tzevet e entre eles.

PEULÁ DO AMOR:
Iniciar a peulá com o Chanichim montando um painel ( cola, tesoura, revista,

canetinha ) com o tema: O AMORE...

Ler o diário, e em seguida discutir e questionar o tema urgido no painel.
O madrich mostrara que é super bom gostar de alguém e que não precisa ter

vergonha de assumir.
Diário
m

22:11 h - segunda 17
Herry,
Você não abe o que me aconteceu hoje.
Tava na classe, quando a diretora da escola entrou e apresentou a nova menina
que iria estudar com a gente.
Depois de um tempo, apear da minha vergonha, eu resolvi dar uma olhada para
ela. Quando eu virei o rosto, eu vi que ela estava olhando para mim. Meu coração
começoua baterforte, e comecei a tremer. Nunca tinha sentido aquilo.

Na hora que bateu o sinal do recreio, ela levantou da carteira, e veio logo em
minha direção. Eu não abra o que fazer. Quando ela chegou perto e se apresentou eu
estava suando frio. Fui falar meu nome, ó que estava tão nervoso que gaguejei tudo ( que
catástrofe ). A reação dela foi sorrir. Herry, foi o sorriso mal lindo que eu já vi na minha
vida. O olho também., parecia de boneca. Isso sem falar no cabelo. Quer saber: achei ela

inteira linda!!! É a menina mal bonita que eujá vi!!!

Ela virou para mim e disse que eu era uma gracinha. Na hora que ela falou isso, eu

quase morri.

Só não sei comoelafoi gostarjusto de mim. Não vejo a hora de chegar amanhã pra
ver ela na escola.
0 que era que ela viu em mim??? ”

Horário
9:00

Atividade
acordem meus queridos!!!

9:45
10:30
11:30

café
peulá 6
jogo 16 - “O jogo do amor ...”

13:30

almoço

9:30

12:30
14:45

18:00
18:15
19:30
21:00
22:30
3:00

ginástica light

preparação da messibá

jogo 17- atividade especial na
cidade
chá
banho
jantar romântico
Messibá
festa romântica !!
ataque

Responsável

19/07 - 6º DIA
PEULA DA SAUDADE

Ai, ai, aí, ia ..... Tá chegando a hora, o ida já vem raiando meu bem... eu tenho que

ir embora !!!!

PEULÁ DA SAUDADE:
Ler o diário.

O objetivo dessa peulá é de mostrar para os chanichim que eles estão vivendo o

tempo bom davida e que eles têm que aproveitar esse tempo ao máximo.
Acabar a peulá fazendo um feedback da machané e perguntar e sentirão saudade da
machané.
Diário:
rm

Herry, onde você anda??? Cadê você??

Hoje acordei, tomei banho, me arrumei, tomei café, deixei a criança na escola, e

fui direto pro trabalho.

Herry, onde você anda??? Cadê você???

Não sei porque, mas hoje tô sentindo um vazio dentro de mim.
Só tô trabalhando, trabalhando. Mal tenho tempo pra brincar com o meu filho,

nunca tenho tempo para ir num cinema, mal tenho amigos. Enfim, não consigo aproveitar
a vida...
0 que está acontecendo Herry?
Na verdade, tô sentindo saudade de você.
Você é o único que sabe tudo de mim, toda a minha aventura, todo o meu segredo,
tudo que eu sentia. Você que sabe todo o meu medo, alegria, ódio, todo o meu amor e, e

agora ... Cadê tudo isso?

Herry, tenho saudade. saudade é bom, melhor que caminhar vazio, ma... Como

eram bons aqueles tempo, hein?

Herry, onde você anda??? Cadê você???
Como eu queria ter você de volta. "
Horário
9:00
9:30
10:00
10:45
11:45
12:45
14:00
14:30
15:00

Atividade
Acordar
Café
Arrumar as malas
peulá 6
jogo 18 - “tudo porlixo”
almoço
mifkad de encerramento
Arrumaçõesfinais
Let's go !!!

Responsável

