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1. APRESENTAÇÃO 

A realização deste trabalho pedagógico desenvolve-se a partir da necessidade de 

apresentar algumas possibilidades de trabalhos orientados, para proporcionar maior integração, 

socialização, discernimento e envolvimento dos educandos nos processos sociais na escola, nas 

aulas de Educação Física e no meio social de sua convivência. 

No contexto educacional, nas raras atividades que viabilizam as relações interpessoais, 

tem-se observado pouca contribuição para a formação de comportamentos, atitudes e a 

internalização de concepções consideradas de maior relevância para uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

Diante da diversidade que caracteriza o mundo contemporâneo, vemos que é por meio 

da educação que podemos interpor subsídios metodológicos para aquisição de novas 

competências, pois estão no indivíduo os desafios de mudanças.  Em virtude dessa realidade é 

que utilizaremos o conteúdo Jogos e Brincadeiras como mecanismos da prática social, integrado 

e instrumentalizado por meio das técnicas de dinâmicas de grupo, visando especificamente a 

auxiliar os educandos na maneira de ver, entender e intervir nas relações humanas com maior 

objetividade.  

Entende-se que estas vivencias e experiências são complementares à Educação Física 

Escolar, tendo como princípio levar aos alunos a experimentação das técnicas de dinâmicas de 

grupo como instrumento metodológico, auxiliando-os na aquisição de conhecimento amplo e 

dinâmico das questões sociais. É de fato, um trabalho em prol de formação humana, pois 

permeia em nossa sociedade um forte entendimento individualizado sobre o coletivo.  

Diante do exposto, respeitando-se os saberes historicamente produzidos, pretende-se 

contribuir para a percepção, sentimentos e opiniões sobre aspectos sociais e consciência 

coletiva, tomando como elemento norteador os jogos e brincadeiras, integrado à dinâmica de 

grupo por entender que esta técnica auxilia as intervenções em grupos, potencializando 

reflexões sobre as adversidades cotidianas, entre outros aspectos o comportamento e interação 

humana. 

Com isso, espera-se contribuir para com a proatividade dos membros do grupo no 

intercurso comportamental nas aulas, na escola e na sociedade como um todo, objetivando 

contextualizá-la na prática educacional, viabilizando a conscientização e possíveis 

transformações sociais quando essa realidade não for apenas diferente, mas também 

potencializar desigualdades sociais. 

O objetivo em buscar o desenvolvimento sócio afetivo, cognitivo, o pensamento 

racional e transformador na escola e na sociedade deve ser prioridade de todas as áreas do 
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ensino da educação básica, sendo fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. E, 

por que não por meio da disciplina de Educação Física? 

Diante dessas exposições, as práticas corporais evidenciadas nas aulas de educação 

física são suficientes diante das múltiplas possibilidades de intervenção pedagógica para o 

processo da estrutura e funcionamento das relações sociais nas aulas de Educação Física e/ou 

na escola? Faz-se necessário buscar alternativas pedagógicas que atendam também a leitura das 

contradições sociais? 

As respostas aos questionamentos se processarão após a avaliação deste Projeto de 

Intervenção Pedagógica, na fase de organização e análise dos dados coletados do relatório de 

observações, e por meio de ficha de avaliação da atuação dos participantes deste processo. 

O acolhimento dos dados, a análise e finalização com os resultados da proposta 

pedagógica, serão compostos por duas turmas do 2º ano do ensino médio. Na primeira 

denominada turma de controle, será aplicado um questionário (conforme descrito no ANEXO 

IV) alusivo a conhecimentos e experiências sobre o tema proposto, e na outra denominada turma 

experimental, além do questionário, a prática das atividades e avaliação final para um estudo 

comparativo, relacionado ao objeto de estudo. 

2. O LÚDICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR 

Nós, seres humanos, desgastamo-nos física e emocionalmente com as preocupações 

diárias, ficamos tensos, e a tensão diminui a eficiência cognitiva, interferindo negativamente na 

compreensão das relações humanas. Precisamos descontrair, jogar e brincar com o objetivo de 

descarregar as tensões. 

Na atualidade, entre as várias e determinantes mudanças de hábitos, tem-se destacado o 

stress acumulado, que torna o indivíduo sujeito às chamadas doenças psicossomáticas, como a 

ansiedade, frustração, desmotivação, apatia e depressão, que somados a sentimentos de 

insatisfação pessoal e social, prejudicam a aproximação humana. 

 Deste modo, ao trabalhar com os jogos e brincadeiras, queremos recorrer a outras 

finalidades como a integração e a socialização do grupo, que segundo Fritzen (1998, p. 9), 

muitas vezes nossa simples vivencia com outras pessoas nos constrange e cria bloqueios. E nos 

momentos de maior desinibição, de relax, de descontração, oferecidos pelo jogos e brincadeiras, 

que as pessoas se desbloqueiam e se descontraem, e se realiza uma aproximação maior, uma 

melhor integração. 

Sabemos que o desenvolvimento das relações sociais podem ser estimulados e que esta 

estimulação pode acontecer não só de forma prazerosa, criativa, perceptiva, reflexiva, 
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transformadora, mas também de maneira amistosa e harmônica, por meio da ludicidade nas 

aulas de Educação Física escolar. 

 Kunz (2003), propondo para a educação física uma prática educativa voltada para 

emancipação, que se caracteriza pelo diálogo, crítica, reflexão e ação, justifica 

[...]. Pequenas alterações práticas na aula, sempre com o acompanhamento e 

a participação ativa e cooperativa do aluno, podem oferecer mais 

oportunidades para um entendimento crítico da realidade em que vive do que 

belos discursos sobre os problemas da realidade do mundo da vida, em sentido 

genérico (KUNZ; SOUZA, 2003, p. 8).  

Deste modo, pretende-se com este trabalho, utilizando-se da ludicidade, por meio dos 

jogos e brincadeiras e interligado as atividades de dinâmicas de grupo, que possa servir como 

recurso de comunicação nas relações sociais, explorando também a construção de um saber 

lúdico, criativo e coletivo. Outro aspecto importante é o fato destas técnicas vivenciais, 

constituírem-se como instrumentos no auxílio e/ou modificação das estruturas sociais que se 

mostram, claramente excludentes, individualistas e competitivas. 

 A ludicidade, proposto como elemento articulador dos conteúdos estruturantes para a 

educação básica, podendo transformar o ensino da Educação Física escolar, enunciado nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE-PR (PARANÁ, 2008, p. 53), é justificado 

Visando romper com a maneira tradicional como os conteúdos têm sido 

tratados na Educação Física, faz-se necessário integrar e interligar as práticas 

corporais de forma mais reflexiva e contextualizada, o que é possível por meio 

dos Elementos Articuladores¹.  

Esse elemento articulador ganha relevância porque, ao vivenciar os aspectos lúdicos que 

emergem das e nas brincadeiras, o aluno torna-se capaz de estabelecer conexões entre o 

imaginário e o real, e de refletir sobre os papéis assumidos nas relações em grupo. Reconhece 

e valoriza, também, as formas particulares que os brinquedos e as brincadeiras tomam em 

distintos contextos e diferentes momentos históricos, nas variadas comunidades e grupos 

sociais (PARANÁ, 2008, p. 54-55). 

Dessa maneira, a ludicidade, como elemento articulador, apresenta-se como uma 

possibilidade de reflexão e vivência das práticas corporais em todos os Conteúdos 

Estruturantes, desde que não esteja limitada a uma perspectiva utilitarista, na qual as 

brincadeiras surgem de modo descontextualizado, em apenas alguns momentos da aula, 

relegando o lúdico a um papel secundário (PARANÁ, 2008, p. 55).  

¹A proposta dos Elementos Articuladores se aproxima daquilo que Pistrak (2000) denomina por Sistema de Complexos Temáticos, isto é, 

aquilo que permite ampliar o conhecimento da realidade estabelecendo relações e nexos entre os fenômenos sociais e culturais. A organização 
do trabalho pedagógico através de um sistema de complexo temático garante uma compreensão da realidade atual de acordo com o método 

dialético pelo qual se estudam os fenômenos ou temas articulados entre si e com nexos com a realidade atual mais geral, numa interdependência 

transformadora. O complexo, segundo Pistrak (2000), deve estar embasado no plano social, permitindo aos estudantes, além da percepção 
crítica real, uma intervenção ativa na sociedade, com seus problemas, interesses, objetivos e ideais. 
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Torna-se de fundamental importância discutir com os alunos a ideia, por exemplo, de 

que brincadeira é coisa de criança, isso porque 

O lúdico não se situa numa determinada dimensão do nosso ser, mas constitui-

se numa síntese integradora. Ele se materializa no todo, no integral da 

existência humana. Da mesma forma que não existe uma essência humana 

divorciada da existência, também não existe um lúdico descolado das relações 

sócias (ACORDI, FALCÃO e SILVA, 2005, p. 35 apud PARANÁ, 2008, 

p.55). 

Assim, o lúdico se apresenta como parte integrante do ser humano e se constitui nas 

interações sociais, sejam elas na infância, na idade adulta ou na velhice. Essa problemática 

precisa ser discutida e vivenciada pelos alunos, para que a ludicidade não seja vivida através de 

práticas violentas, como em algumas brincadeiras que ocorrem no interior da escola. O 

professor deve lançar mão das diversas possibilidades que o lúdico pode assumir nas diferentes 

práticas corporais, conforme discutem os autores 

A experiência lúdica constitui-se numa referência significativa que pode 

contribuir para a construção de possibilidades emancipatórias justamente pela 

sua característica fundamental de resistência à produção de algo que remete 

para além de si mesma, ou seja, o lúdico não satisfaz nada que não ele próprio, 

é compreendido não como meio, mas, necessariamente, como um fim 

(ACORDI, FALCÃO e SILVA, 2005, p. 35 apud PARANÁ, 2008, p. 55). 

Observa-se que a ludicidade é uma atividade que tem valor educacional intrínseco, mas 

além desse valor, que lhe é inerente, ela tem sido utilizada como recurso pedagógico. Segundo 

Teixeira (1995, p. 23), várias são as razões que levam os educadores a recorrer às atividades 

lúdicas e a utilizá-las como um recurso no processo de ensino-aprendizagem: 

  As atividades lúdicas correspondem a um impulso natural da criança, e neste sentido, 

satisfazem uma necessidade interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica; 

  O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço 

espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o indivíduo de 

forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de envolvimento 

emocional que o torna uma atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de 

vibração e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola, a 

ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no sentido de um 

esforço total para consecução de seu objetivo. Portanto, as atividades lúdicas são excitantes, 

mas também requerem um esforço voluntário; 

  As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade física e 

mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-neurológicas e as operações mentais, 

estimulando o pensamento; 
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  As atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora 

e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções e operações, a ludicidade 

aciona as esferas motora e cognitiva, e a medida que gera envolvimento emocional, apela para 

a esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que a atividade lúdica se assemelha à atividade artística, 

como um elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca e joga é, 

também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. 

Deste modo, compreender o jogo requer explorar conceituações e seus elementos como 

fenômeno social, pois o jogo configura-se para Brougére (1997) como um espaço social criado 

intencionalmente pelos participantes, onde existe uma aprendizagem social e possuí uma 

convenção aceita por todas. 

Nesta perspectiva, Huizinga (2000, p. 33), define jogo como 

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 

de ser diferente da “vida quotidiana”.    

Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 65), o jogo (brincar e jogar são sinônimos em 

várias línguas) é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade 

resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente.   

Por meio do brincar (o jogo em aula) torna o aluno capaz de estabelecer conexões entre 

o imaginário e o simbólico. Para Vaz et. al., 2002, p. 72 apud DCE-PR (PARANÁ, 2008, p. 66) 

[...] as brincadeiras são expressões miméticas privilegiadas na infância, 

momentos organizados nos quais o mundo, tal qual as crianças o 

compreendem, é relembrado, contestado, dramatizado, experienciado. Nelas 

as crianças podem viver, com menos riscos, e interpretando e atuando de 

diferentes formas, as situações que lhes envolvem o cotidiano. Desempenham 

um papel e logo depois outro, seguindo, mas também reconfigurando, regras. 

São momentos de representação e apresentação de apropriação do mundo. 

Por sua vez, de acordo com Antunes (1999, p. 38), nem todo jogo é material pedagógico. 

Em geral, o elemento que separa um jogo pedagógico de um outro de caráter apenas lúdico é 

que os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explícita de 

provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de um novo conhecimento e, 

principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, ou seja, uma 

aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica que possibilita a compreensão e a 

intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e culturais e que ajude a construir conexões. 
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Diante do exposto, a proposta desta produção didático-pedagógica é basicamente 

usufruir dos jogos e brincadeiras populares, jogos cooperativos e jogos dramáticos² como 

conteúdo básico, buscando uma abordagem contextualizada e reflexiva nas aulas teórico-

práticas. Para isso, poderá ocorrer algumas mudanças na estrutura, funcionalidade e 

objetividade, conciliando e adaptando em jogos que possibilitem promover o senso dos 

educandos de acordo com os objetivos do grupo de formação, buscar a conscientização social 

e emocional dentro do grupo, buscando alcançar resultados coletivamente. 

3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

O professor, ao trabalhar com o conteúdo jogos e brincadeiras, pode e deve inserir 

questões que envolvem as relações sociais, requerendo maior capacidade de abstração por parte 

do aluno. Assim, a prática de Educação Física escolar, em especial as técnicas de dinâmicas de 

grupo, pode favorecer a liberdade de ação e de atuação dos participantes, resgatando a 

espontaneidade criativa, traçando metas, conhecendo e potencializando o trabalho em grupo. 

As atividades disponibilizadas pela dinâmica de grupo constituem elementos que irão 

enriquecer e ampliar as possibilidades de trabalho no âmbito escolar, local privilegiado para o 

desenvolvimento das relações humanas. Diante disso, proceder a organização didática da 

atividade de ensino por meio dos Jogos e Brincadeiras poderão enriquecer o que os estudantes 

já conhecem sobre o comportamento grupal, favorecendo aos mesmos o acesso às questões 

sociais a serem vivenciadas, debatidas e solucionadas. 

Na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre o individual, 

defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a compreensão de que jogo se 

faz “a dois”, e de que é diferente jogar “com” o companheiro e jogar “contra” o adversário 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 71). 

Segundo a SBDG – Sociedade Brasileira de Dinâmicas dos Grupos da cidade de 

Blumenau - SC (2006), o jogo é portanto o meio, o contexto em que insere-se o participante 

para observá-lo e a riqueza das informações depende da capacidade do coordenador de explorar 

o conteúdo e observar comportamentos e reações. É importante que o coordenador saiba 

escolher as dinâmicas de acordo com a realidade e tempo de trabalho com o grupo. 

De acordo com Gramigma, 1997 apud SBDG (2006), a diferença entre dinâmicas e o 

jogo é determinada pelas regras. “Quando estas regras contêm pontuação que permita definir 

vencedores e perdedores, colocando a competição as claras, trata-se de um jogo. Do contrário, 

chamamos a atividade de vivência.” 

²Alguns exemplos de Jogos e Brincadeiras Populares = bandeirinha, queimada; Jogos Cooperativos = algemas cooperativas, o abraço do robô; 

Jogos Dramáticos = improvisação, imitação, mímica. 
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Estas dinâmicas trata do encontro de pessoas que se conhecem superficialmente, que 

não se conhecem ou pessoas que até tem convivência, mas, sem o hábito de trabalhar em equipe 

e expor seus aspectos internos. E, segundo Gramigna, (1997), “todo jogo implica uma vivência. 

Nem toda vivência é um jogo” (SBDG - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINÂMICAS DE 

GRUPO, 2006). 

Em relação a metodologia, as experiências estruturadas que se encontram no trabalho 

didático não poderão ser aplicadas com eficiência se o animador do grupo, segundo Fritzen 

(1986, p. 7, 8), não possuir três qualidades fundamentais: autenticidade, empatia e respeito para 

com os outros. [...] o crescimento pessoal é facilitado quando o conselheiro, o professor ou o 

animador do grupo é o que é, quando na relação com o cliente-aluno ele é autentico, sem 

‘mascara’ ou ‘fachada’, e apresenta abertamente os sentimentos e atitudes que nele surgem 

naquele momento. Isto é congruência ou autenticidade. 

A segunda qualidade é a empatia. O conselheiro, o professor, animador do grupo esteja 

vivenciando uma compreensão empática e exata do mundo íntimo do seu cliente-aluno, que 

seja capaz de comunicar alguns fragmentos significativos dessa compreensão. Perceber o 

mundo interior de sentidos pessoais e íntimo de seu cliente-aluno, como se fosse o seu, mas 

sem jamais esquecer a qualidade de “como se”, é a empatia; e parece essencial para uma relação 

que provoque crescimento. 

 A terceira qualidade é a consideração positiva, a respeito dos outros. O conselheiro, o 

professor e o animador do grupo vivencia uma atitude afetuosa, positiva e de aceitação diante 

do que está no cliente-aluno. Isto significa que aprecia o cliente-aluno como pessoa. 

Deste modo, se o animador do grupo for considerado pelos participantes como uma 

pessoa e como alguém que projeta autenticidade, empatia e respeito para com os outros, ele 

será considerado como um líder efetivo. 

3.1 TÉCNICAS DAS DINÂMICAS DE GRUPO 

A teoria e a prática nas relações sociais, visa a realizar um trabalho com grupos, e a 

estabelecer comportamentos novos as pessoas quando inseridas no contexto grupal por meio 

das dinâmicas de grupo, estimulando não só a descontração, mas também a discussão, 

intervenção e a decisão grupal. 

Para a SBDG (2006), as dinâmicas de grupo têm-se mostrado instrumentos preciosos 

no trabalho com grupos e a utilização deste instrumento tem aumentado consideravelmente no 

âmbito profissional e de desenvolvimento pessoal. O aspecto lúdico nos remete a 
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espontaneidade, ao improviso e ao ensaio da realidade assim como acontece com a criança 

enquanto brinca. 

De acordo com a SBDG (2006), a proposta inusitada da Dinâmica de grupo favorece a 

expressão espontânea, o que nos permite a observação de atitudes com menor probabilidade de 

simulação. Em se tratando da Pedagogia o trabalho com alunos tem um efeito positivo, as 

dinâmicas estimulam a participação e desafiam muitas vezes não só o raciocínio mas também 

a exposição dos aspectos internos dos participantes. Podemos dizer que este tipo de trabalho 

estimula a capacidade criadora, meche com a desenvoltura dos participantes, melhora sua 

produtividade, mostra a possibilidade de transformações, estimula o trabalho em equipe e pode 

melhorar as relações interpessoais e intrapessoais. 

Manter um grupo por mais tempo não é tarefa fácil. Para o jovem crescer no grupo é 

preciso muita criatividade e uso de recursos que ajudem. Esta, muitas vezes, está adormecida 

dentro do jovem. É preciso mexer com ela. Despertá-la. Para isso é muito bom usar diferentes 

dinâmicas de grupo (EQUIPE DA CASA DA JUVENTUDE Pe. BURNIER, 2001). 

Encontramos no trabalho da Equipe da Casa da Juventude Pe. Burnier (2001), sugestões 

de algumas técnicas relacionadas as dinâmicas de grupo, que podem auxiliar no 

desenvolvimento e desempenho de professores coordenadores ao trabalharem com atividades 

abrangendo as interações interpessoais, sendo elas:  

Técnica de quebra gelo – Ajuda tirar as tensões do grupo, desinibindo as pessoas para o 

encontro. Pode ser uma brincadeira onde as pessoas se movimentam e se descontraem. Resgata 

e trabalha as experiências de criança. São recursos que quebram a seriedade do grupo e 

aproxima as pessoas. 

Técnica de apresentação – Ajuda a apresentar-se uns aos outros. Possibilitando 

descobrir: quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, sonho, sinto e 

penso... Sem máscaras e subterfúgios, mas com autenticidade e sem violentar a vontade das 

pessoas. Exige diálogo verdadeiro, onde partilho o que posso e quero ao novo grupo. São as 

primeiras informações da minha pessoa. Precisa ser desenvolvida num clima de confiança e 

descontração. O momento para a apresentação, motivação e integração. 

Técnica de integração – Permite analisar o comportamento pessoal e grupal. A partir de 

exercícios bem específicos, que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações 

interpessoais do grupo. Trabalha a interação, comunicação, encontros e desencontros do grupo. 

Ajuda a sermos vistos pelos outros na interação grupal e como vemos a nós mesmos. O diálogo 

profundo no lugar da indiferença, discriminação, desprezo, vividos pelos participantes em suas 

relações. Os exercícios interpelam as pessoas a pensar suas atitudes e seu ser em relação. 
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Técnica de animação e relaxamento – Tem como objetivo eliminar as tensões, soltar o 

corpo, voltar-se para si e dar-se conta da situação em que se encontra, focalizando cansaço, 

ansiedade, fadigas etc. Elaborando tudo isso para um encontro mais ativo e produtivo. Estas 

técnicas facilitam um encontro entre pessoas que se conhecem pouco e quando o clima grupal 

é muito frio e impessoal. Devem ser usadas quando necessitam romper o ambiente frio e 

impessoal ou quando se está cansado e necessita retomar uma atividade. Não para preencher 

algum vazio no encontro ou tempo que sobra. 

Como possibilidade, nas propostas de interações humanas aplicadas por professores e 

coordenadores, dentro de um processo grupal, comumente são implícitas e exploradas várias 

técnicas e tipos de jogos, tendo claro os objetivos e resultados que se quer alcançar. 

3.2 O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR COORDENADOR 

A SBDG (2006), destaca entre os aspectos para um bom desenvolvimento e desempenho 

da dinâmica de grupo, que as responsabilidades do coordenador são inúmeras e conduzir um 

encontro é motivo para preocupação, dentre eles 

 Ter claro qual é o objetivo da dinâmica; 

 Prévio planejamento; 

 Levantar as possibilidades de acontecimentos, objetivando segurança e tranquilidade 

no processo de condução do grupo (se poderá causar emoções fortes ou despertar sentimentos 

profundos ou transferências); 

 Preparação do material; 

 Ser ético, manter o sigilo grupal e estimular este sigilo; 

 Cuidar com o tempo da dinâmica relacionado ao número de participantes; 

 Estimular o contato entre os participantes e a participação em si; 

Dicas para a preparação dos jogos dinâmicos: 

 Qual o objetivo da dinâmica? Quais as características que precisam ser avaliadas? 

 Número de participantes, faixa etária, sexo e nível de integração; 

 Elaborar com antecedência o roteiro, anotar a sequência da dinâmica, o que vai dizer; 

 É importante ter uma ou duas dinâmicas a mais, em caso de imprevistos ou 

necessidade de mudanças; 

 Evitar passar crenças e valores pessoais, mostrar confiança, solidariedade e procurar 

estabelecer um clima de relaxamento; 
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 Tenha cuidado com a aparência (roupa, postura, etc.), o facilitador também será 

observado; 

 Chegar ao local com antecedência para preparar a sala ou local da atividade; 

 Habituar-se a fazer um “check-list” das tarefas/ providências que envolvem o evento; 

 Cabe ao coordenador acompanhar a realização da dinâmica, explicá-la e propiciar o 

momento de feedback do grupo; 

Cabe ressaltar, após a aplicação de cada dinâmica que é preciso tempo para que os 

participantes socializem as emoções, sentimentos, dificuldades e descobertas. Não cabe ao 

facilitador expressar nenhum juízo de valor. 

As técnicas estão apresentadas de forma didática, e, convém destacar alguns parâmetros 

atribuídos e explorados junto aos alunos, implícitos nas dinâmicas de grupo sugeridas neste 

trabalho: a estimulação e desenvolvimento da descontração, atenção, improviso, comunicação, 

qualidades e habilidades individuais e coletivas estão compreendidos nas temáticas de 

integração e socialização. As temáticas, explorando técnicas de Relações Humanas e de 

Sensibilidade, são objetivadas possibilitando autoconhecimento, autoestima, estratégias, 

percepções, respeito, relações sociais, resolução de problemas, etc. 

4. SUGESTÕES DE TÉCNICAS DE DINÂMICAS DE GRUPO 

4.1 TEMÁTICAS DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 

PROVÉRBIOS 

MATERIAL: Tiras de papel com provérbios 

DESENVOLVIMENTO: Para esta dinâmica é necessário que se prepare previamente tiras 

de papel, escrevendo-se em cada uma delas um provérbio ou uma frase bastante conhecida. 

Estas tiras de papel são cortadas ao meio, de modo que em cada um dos pedaços de papel 

fique uma parte do provérbio. Preparam-se tantos pedaços quantos forem os participantes. 

Estes pedaços de papel são dobrados e cada um dos participantes recebe um destes bilhetes 

na entrada na sala. Quando todos estiverem já reunidos, o coordenador explica que em cada 

pedaço de papel há uma parte de um provérbio. Cada um deve procurar a outra metade. Ao 

se acharem eles devem se apresentar mutuamente, dizendo os dados que forem convenientes 

para uma apresentação. Quando todas as duplas já tiverem se achado e conversado, todos são 

convidados a ficar em círculo (ou outra posição onde todos possam se ver mutuamente). As 
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duplas não devem, porém, se separar. Uma após outra, as duplas devem ler em voz alta o 

provérbio que as uniu e um deve apresentar o outro ao grupo.  

Sugestões de provérbios: A necessidade é a mãe das invenções; Há três coisas na vida que 

nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida; A gente 

todos os dias arruma os cabelos: por que não o coração?; Chega-te aos bons, serás um deles, 

chega-te aos maus, serás pior do que eles; A coisa mais difícil para o homem é o 

conhecimento próprio; Uma grama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos; 

O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute; Não há que ser forte. Há que ser flexível. 

VARIAÇÕES: 

 Ao apresentar, fala o nome do colega e algo que ele goste ou o caracteriza, fazendo 

um gesto com o corpo ou som/ruído. Ex. “Ele é o João e gosta de dançar”, fazendo com o 

corpo um passo de dança. 

Fonte: BERKENBROCK, Volney J. Dinâmicas para encontros de grupo: para apresentação, intervalo, 

autoconhecimento... 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (pag. 38) 

ALGEMAS COOPERATIVAS 

MATERIAL: Cordões (barbante) de um metro de comprimento para cada participante. 

DESENVOLVIMENTO: Para jogar, você precisa de um amigo, de dois pedaços de cordões 

(liso e macio) de 1m de comprimento. Em seguida, vamos fazer de conta que vocês foram 

algemados por esses dois cordões como mostra a Figura 1 - posição inicial dos jogadores, no 

ANEXO I. O desafio é sair das algemas sem que se corte o cordão ou se desamarre o nó dos 

cordões. É interessante que os induza a usar o corpo, colocando para eles que o uso do 

movimento corporal é um dos caminhos para encontrar a solução do enigma das algemas. 

Espere e veja o que vai acontecer. 

      Obs. Cuidado quando amarrar o punho para não machucar; deixe um pouco folgado. 

      Como se soltar: Um dos parceiros pega seu cordão pelo meio, passando por baixo do 

cordão que está no punho (o direito ou o esquerdo) do colega, no sentido punho pontas dos 

dedos pela parte palmar. Neste momento, passa o cordão por sobre o dorso da mão do seu 

colega e é só sair de perto do seu companheiro e comemorar a liberdade. Veja na Figura 2 - 

Como se soltar, no ANEXO I. 

VARIAÇÕES:  

Fonte: ALMEIDA, Marcos Teodorico Pinheiro de. Jogos divertidos e brinquedos criativos. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2004. (pag.  61, 62 e 77) 
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O NAMORO DO VIÚVO “PISCA” 

MATERIAL: Cadeiras 

DESENVOLVIMENTO: O professor/orientador dividirá a turma em duas equipes, uma 

equipe feminina e uma masculina. A equipe feminina ficará sentada nas cadeiras, em forma 

circular, e a equipe masculina ficará de pé, atrás das cadeiras das meninas, sendo que haverá 

uma cadeira vazia.  

      Embora a cadeira esteja vazia, haverá um menino atrás dela, que será o “viúvo”. O 

“viúvo”, então, dará uma piscada de olho discretamente para uma das meninas que, ao 

perceber, deverá, imediatamente sentar-se na cadeira vazia, antes que o menino, que está 

atrás de sua cadeira, toque-a (segure-a) nos seus ombros. Quando isso acontecer, ela não 

poderá atender a piscada do “viúvo”. Caso contrário, o aluno que estiver sem par ganha, e o 

colega que perdeu, torna-se o novo “viúvo”. 

      Após um determinado tempo, o professor/orientador inverte os papéis, ou seja, os 

meninos ficam sentados e as meninas ficam em pé atrás das cadeiras, iniciando, assim, o 

namoro da “viúva”. 

VARIAÇÕES: 

 Organizar a brincadeira com dois grupos em círculo em pé, um grupo central de costas 

para o outro círculo de fora formando os pares, com um dos participantes como “viúvo”. 

 Para deixar mais dinâmica a brincadeira, utilizar dois “viúvos/piscadores”. 

Fonte: SILVA, Elizabeth Nascimento. Recreação na sala de aula de 5ª a 8ª série. Rio de Janeiro: 4 ed. 

Sprint, 2001. (pag. 16) 

NUNCA TRÊS 

MATERIAL: Nenhum 

DESENVOLVIMENTO: Nesta variação do pega-pega, o pegador deve perseguir apenas um 

fugitivo. Os demais participantes devem ficar espalhados, em duplas, de braços dados e fixos 

em determinados locais. Para se livrar do pegador, o fugitivo, além de correr, pode salvar-se 

pegando na mão de um dos componentes das duplas. Neste caso, o colega tocado vira fugitivo 

no lugar dele. 

VARIAÇÕES: 

 O fugitivo pega na mão de um componente da dupla, que, em vez de virar fugitivo, 

vira pegador, e aquele que era pegador até então vira fugitivo. 

Fonte: FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo: 

Scipione, 2003. (pag. 91) 
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O ABRAÇO DO ROBÔ  

MATERIAL: Nenhum   

DESENVOLVIMENTO: Em trios, sendo que um será o condutor dos robôs. O jogo começa 

com os dois robôs, de costas um para o outro. Eles começam a andar em direções opostas, 

numa linha reta. Encontrando um obstáculo, o robô começa a fazer um barulho (alarme), até 

que seja colocado de novo para andar pelo condutor. O objetivo do condutor é fazer com que 

os dois robôs deem um grande abraço ou aperto de mãos. 

VARIAÇÕES: “EU ROBÔ” 

 Em duplas, um será o “robô” e o outro o condutor. O instrutor combina com o “robô” 

qual parte do seu corpo que ligará e desligará sem que o parceiro veja. Por exemplo, na orelha 

direita liga e no umbigo desliga. Os participantes designados para ligarem seus robôs dão 

“um toque”, tentando liga-los. Quando isto é conseguido, o robô se movimentará como se 

fosse um robô estilo “Robocop”. Os participantes continuarão a procurar e descobrir o 

“botão” onde se desligará o robô, até que seja encontrado. Inverter as posições, quem foi 

condutor passa a ser o robô. 

Fonte: SOLER, Reinaldo. Jogos cooperativos. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. (pag. 101) 

BANDEIRINHA 

MATERIAL: Bandeiras, Bolas futsal, Handebol, Basquetebol 

DESENVOLVIMENTO: O professor (a) após discutir com a turma se conhece ou não está 

brincadeira irá propor no formato “clássico”. Partiremos do princípio que a turma é 

constituída de 30 alunos. Haverá então a divisão de dois ou três grupos, respectivamente, de 

quinze ou dez alunos. Se a formação for de três equipes uma delas fará a “de fora” e após um 

tempo aproximado de jogo de 08 a 10 minutos, entrará no lugar de uma outra equipe. Neste 

caso não sugerimos o princípio de “quem ganha fica” e sim um outro que pode ser definido 

pelo professor com a turma. Neste jogo cada uma das equipes fica responsável por um campo 

de jogo, onde em cada um deste campo haverá uma área reservada em que ficará a “bandeira” 

da outra equipe. O objetivo principal do jogo é pegar a bandeira e traze-la para o seu campo 

de jogo. Vamos então imaginar duas equipes jogando: equipe A e equipe B. Quando um 

jogador da equipe A entra no campo de jogo da equipe B, poderá ser “colado” por um 

integrante desta equipe. Um outro integrante da equipe A poderá salva-lo tocando neste 

jogador. No local onde fica a bandeira nenhum jogador pode ser colado. Se o jogador da 
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equipe B entrar no campo de jogo da equipe A, pegar a bandeira e conseguir leva-la para a 

equipe B, será considerado ponto da equipe B e o jogo inicia-se novamente com os jogadores 

em seus respectivos campos de jogo. No local onde fica a bandeira da equipe A somente 

poderão permanecer jogadores desta equipe e vice-versa. Se o jogador da equipe B for 

correndo com a bandeira em direção a seu campo e for colado, este permanecerá neste local 

e a bandeira retornará ao local inicial. 

VARIAÇÕES: 

a) Trocar as bandeiras por bolas. Neste momento se altera somente o tipo de bandeira; 

o jogo continua com a mesma dinâmica. 

b) Nesta outra variação o jogo será realizado com bolas mas, com um enredo 

diferenciado.  b.1) Os jogadores poderão executar passes entre si no intuito de levar a bola 

para o seu respectivo campo de jogo; b.2) A bola não poderá ser lançada de um campo de 

jogo a outro para se fazer o ponto. b.3) Quando um jogador que estiver com a bola for colado 

este poderá passa-la a um outro de sua equipe que esteja livre; 

c) Quando um jogador que estiver com a bola for colado este poderá passa-la a um outro 

de sua equipe que esteja livre ou para um colega que também esteja colado; 

d) Inclua a figura do curinga no jogo. Este jogador possui uma “imunidade” ou seja, ele 

não pode ser colado. Além disto ele também poderá receber e passar a bola para seus colegas 

de equipe. Este jogador não poderá passar com a bandeira. 

Observações Importantes: 

      O professor(a) deverá ficar atento à dinâmica do jogo pois poderão surgir questões a 

serem discutidas e problematizadas com a turma, tais como:  

a) Participação de meninos e meninas;   

b) Preponderância de um grupo de alunos(as) participando mais das ações e decisões do 

jogo em relação a outros alunos(as);  

c) Possíveis discriminações a alunos(as) menos habilidosos, tímidos, portadores de 

deficiência. 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Coletânea Esporte na Escola de Tempo 

Integral (ETI): Jogos e Brincadeiras, Atletismo e Ginástica. Belo Horizonte: SEE, 2012. (pag. 17, 18) 

CAÇA AO TESOURO 

MATERIAL: E.V.A, canetas, livro didático público de Educação Física e folha de questões 

para cada grupo. 



19 
 

DESENVOLVIMENTO: Organizar os participantes em grupos de mais ou menos cinco 

participantes. Cada equipe deverá de mãos dadas ou não, sair a procura de quatro pistas 

(E.V.A – recortados com cores diferentes para cada grupo) e, ao encontra-las cada grupo irão 

para a sala de aula montar o quebra cabeça “estilo tangran”. 

      Após montar o quebra cabeça, cada grupo deverá responder as questões consultando o 

Livro Didático Público – Educação Física, o texto: Jogos na página 60, 61 e 62 respondendo, 

completando perguntas e o caça palavras. Conforme ANEXO II. 

VARIAÇÕES:  

 Explorar outros conteúdos. 

Fonte: HOLANDA, Marcia Aparecida Avelino Barbosa de. Oficina de Jogos e Brincadeiras Populares, 

recursos no ensino. DEB ITINERANTE - SEED/PR. Mandaguari, 2010. 

4.2 TEMÁTICAS DE RELAÇÕES HUMANAS, PERCEPÇÃO E SENSIBILIDADE 

PRA QUEM VOCÊ TIRA O CHAPÉU? 

MATERIAL: Um chapéu e um espelho colado no fundo do chapéu 

DESENVOLVIMENTO: O animador escolhe uma pessoa do grupo que devem estar em 

círculo e pergunta se ela tira o chapéu para a pessoa que ver e o porquê, sem dizer o nome da 

pessoa. Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o animador deve fingir que trocou a 

foto do chapéu antes de chamar o próximo participante.  

VARIAÇÕES:  

 Organizar a atividade com uma caixa de tênis ou sapato e com um espelho fixado na 

tampa pelo lado de dentro, pedir para que falem a respeito da pessoa que se vê. 

Fonte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR. Espaço Jornada Pedagógica - 201 

Dinâmicas de grupo. (pag. 20) 

FALANDO PARA AS PAREDES 

MATERIAIS: Cadeiras 

DESENVOLVIMENTO: Dividir o grupo em duplas “A” e “B”. As duplas deverão sentar-se 

de frente um para o outro. “A” deverá contar para “B” durante 3 minutos “o que fez ontem 

durante o dia”. O relato pode ser fictício, pois o objetivo é prender a atenção de “B”. “B” 

poderá fazer o que quiser para não escutar o relato, exceto sair do lugar. Passados os 3 

minutos, invertem-se os papéis. 
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      Plenário: o que fizeram para chamar a atenção do outro? O que fizeram para não escutar 

o outro? 

      Que sinais indicavam que “estavam falando para as paredes”? Como se sentiram em cada 

posição? 

      Encerramento: Refletir acerca da importância da comunicação relacionando com o tema 

atenção nas aulas, com colegas, família.  

VARIAÇÕES: 

 Expressar individual ou equipes, por meio de gestos ou som/ruídos os sentimentos. 

Fonte: VALLE, Márcia Pilla do. Dinâmica de grupo aplicado à psicologia do esporte. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2007. (pag. 64) 

MINHA BANDEIRA PESSOAL 

MATERIAL: Fichas de trabalho, lápis ou caneta, lápis de cor e borracha. 

DESENVOLVIMENTO: 1. Grupo espalhado pela sala, sentados. Dar a cada participante 

uma ficha de trabalho, lápis e borracha. 2. Explicar ao grupo que cada participante vai 

construir sua bandeira a partir de seis perguntas feitas pelo facilitador (Figura da bandeira 

conforme ANEXO III). 3. Para que compreendam a solicitação feita, fazer uma alusão ao 

fato de que a bandeira, geralmente, representa um país e significa algo sobre a história dele. 

4. Pedir que respondam às perguntas que serão feitas através de um desenho ou de um 

símbolo na área adequada. Os que não quiserem desenhar podem escrever uma frase ou 

algumas palavras, mas o facilitador deve procurar incentivar a expressão através do desenho. 

5. O facilitador faz as seguintes perguntas, indicando a área onde devem ser respondidas, 

esperando que os participantes terminem cada questão para introduzir a seguinte: 

a) Qual a sua melhor qualidade? 

b) O que gostaria de mudar em você? 

c) Qual a pessoa que você mais admira? 

d) Em que atividade você se considera muito bom? 

e) O que mais valoriza na vida? 

f) Quais as dificuldades ou facilidades que você encontra para trabalhar em grupo? 

      Dar cerca de 20 minutos para que a bandeira esteja pronta. 6. Quando todos tiverem 

terminado, dividir o grupo em subgrupos e pedir que compartilhem suas bandeiras.  

7. Plenário: comentar o que mais chamou a atenção em sua própria bandeira e na dos 

companheiros. Contar o que descobriu sobre si mesmo e sobre o grupo. 8. Fechamento: cada 
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participante diz como se sente após ter compartilhado com o grupo sua história pessoal, seus 

sonhos, suas descobertas sobre si e sobre o outro. 

Comentário: 

      Esta atividade permite que cada participante tome consciência dos seus valores, 

habilidades e limitações, facilitando um conhecimento mais aprofundado sobre si mesmo e 

sobre o grupo. É um trabalho leve, mas ao mesmo tempo rico, proporcionando ao grupo um 

espaço prazeroso de autoconhecimento e reflexão. 

VARIAÇÕES: 

 Dependendo das características do grupo, temática que deseja desenvolver e dos 

objetivos que pretende alcançar, deve-se elaborar outras questões. 

Fonte: ALBUQUERQUE, Regilda Lopes de. Sexualidade e adolescência nas 5ª séries. Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE. Unidade Pedagógica. SEED-PR, 2008/2009. (pag.  13 a 15) 

AUTO-RETRATO DESENHADO 

MATERIAL: Papel ofício, lápis, borracha e lápis de cor ou de cera. 

DESENVOLVIMENTO: 1. Grupo em círculo, sentados. 2. Solicitar que desenhem na folha 

de papel uma figura humana de frente, da cabeça aos pés ou deitar-se e pedir que alguém faça 

o contorno de seu corpo. Ao terminar, colocar o desenho no chão à sua frente. Olhar para a 

figura, entrar em contato com ela, dar-lhe uma identidade, uma vida e um nome. 3. Pedir a 

todos que, juntos, cada um no seu desenho, respondam por escrito às solicitações que lhes 

serão feitas, descritas a seguir: 

• saindo da cabeça do personagem, fazer um balão com três ideias que ninguém irá modificar; 

• saindo da boca, fazer um balão com uma frase que foi dita e da qual se arrependeu e outra 

frase que precisa ser dita e ainda não o foi; 

• do coração, sair uma seta, indicando três paixões que não vão se extinguir. Chamar a atenção 

do grupo para o fato de que o objeto da paixão não precisa necessariamente ser alguém, 

podendo tratar-se de uma ideia, uma atividade etc.; 

• na mão direita do personagem, escrever um sentimento que este tem disponível para 

oferecer; 

• na mão esquerda, escrever algo que ele tem necessidade de receber; 

• no pé esquerdo, escrever uma meta que deseja alcançar; 

• no pé direito, escrever os passos que precisa dar em relação a essa meta. 



22 
 

4. Quando todos terminarem o que foi solicitado, pedir que mantenham contato com o 

personagem desenhado, procurando os pontos semelhantes e diferentes entre ambos. 

Escrever no verso da folha as semelhanças e as diferenças encontradas. 

Plenário: 

• apresentar para o grupo o seu personagem na terceira pessoa; 

• falar das semelhanças e das diferenças que o ligam a ele; 

• o facilitador pontua os aspectos importantes nas falas de cada participante. 

Comentário: 

      Ao fazer o retrato solicitado e lhe dar vida, cada adolescente irá refletindo sobre si mesmo. 

É uma atividade rica, prazerosa, leve e descontraída. Contudo, algumas vezes, conteúdos 

pessoais mais profundos podem emergir, favorecendo a expressão de emoções intensas. 

Nesses momentos, o trabalho assume uma outra dimensão, e o facilitador precisa estar 

preparado para não temer as emoções, para ser continente das mesmas, escutá-las, 

acreditando ser um canal que possibilita ao adolescente o encontro consigo mesmo. 

Conteúdos biográficos que estejam muito ligados à esfera da vida privada não devem ser 

estimulados. Caso o grupo faça perguntas mais íntimas, o adolescente precisa ser informado 

de que tem o direito à privacidade, podendo silenciar sem que isto signifique desconfiança 

ou afastamento. 

VARIAÇÕES: 

Fonte: ALBUQUERQUE, Regilda Lopes de. Sexualidade e adolescência nas 5ª séries. Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE. Unidade Pedagógica. SEED-PR, 2008/2009. (pag. 16, 17) 

A ESCOLHA 

MATERIAL: Folhas de papel, canetas 

DESENVOLVIMENTO: A um grupo de pessoas reunidas, propõe-se um problema 

hipotético. Como por exemplo, o fato de que cairá em 20 minutos uma bomba atômica sobre 

a região em que vocês estão; como a possibilidade do ataque atômico já existia antes, existe 

um abrigo especial, mas que só acolhe doze pessoas. 

      Além dos 10 participantes da dinâmica, que já têm lugar assegurado, propõe-se que vocês 

escolham, em consenso, uma única pessoa a mais para levar, entre três que estão fora do 

abrigo: um aidético, uma freira e uma menina.  

      Não há como levar mais de uma pessoa, e quem ficar de fora estará com a sentença de 

morte decretada. A discussão certamente pegará fogo, porque cada pessoa tem uma carga 
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cultural, emocional, social, familiar, que a fará ter uma prioridade diferente da prioridade do 

vizinho.  

      Alguns pensarão em deixar de fora o aidético (vai morrer, mesmo...) e levar a menina 

(porque ela tem ainda uma vida inteira pela frente). Mas, e a freira?  

      A intenção, nesta dinâmica de grupo, é saber como cada pessoa trabalha o consenso, 

como consegue liderar ou como aceita a liderança, como organiza a apresentação de suas 

ideias, que poder de argumentação tem para levar as outras pessoas a aceitarem a sua 

prioridade. 

REFLEXÃO: E, se a pessoa escolhida for seu familiar?  

VARIAÇÕES: 

Fonte: PERON, Ana Paula. 20 dinâmicas pedagógicas. (pag. 18) 

FUTSAL DO OPRESSOR E OPRIMIDO 

MATERIAL: Bola de futsal 

DESENVOLVIMENTO: Dois grandes grupos, um de um lado da quadra (oprimidos e 

opressores). Um goleiro para cada equipe. 

      A equipe dos opressores é quem determina as regras do jogo para a equipe dos oprimidos, 

por exemplo: só podem dar um toque na bola e passá-la; só podem fazer gol fora da área; só 

podem chutar com a perna esquerda; não podem pedir bola. 

      Depois de um tempo delimitado pelo professor, invertem-se os papéis, os oprimidos 

passam a ser os opressores e vice versa, com um detalhe, poderão mudar as regras do jogo 

ou acrescentar mais algumas, caso o queiram. 

VARIAÇÕES: 

 Deixar a equipe dos oprimidos terem o poder de escolher no final uma única e última 

regra, permitindo assim a percepção de que podem manifestar-se e escolherem o melhor para 

o grupo. Ex. estão revogadas as regras anteriores que prejudicam o grupo. 

Fonte: SILVA, Jorge Ribeiro. A prática do futsal contribuindo para reduzir a indisciplina escolar. 

Caderno PDE – Volume I. SEED-PR, 2008/2009. (pag. 31, 32) 

PRESENTE SURPRESA 

MATERIAL: Caixa de presente, envelopes numerados externamente contendo as frases na 

ordem correta, e bombons ou balas para presentear o grupo. 
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DESENVOLVIMENTO: Coloca-se dentro da caixa de presente os bombons a serem 

distribuídos para o grupo. Em outra caixa colocamos uma pilha de envelopes com frases e 

instruções para o jogo (abaixo). O facilitador coloca que como é o último dia de encontro 

trouxe um presente. A pessoa a quem o presente se destinada é a pessoa na qual ele notou 

uma grande dose de extroversão durante o evento. Então o facilitador, entrega o primeiro 

envelope para esta pessoa, e a caixa. A pessoa lê o bilhete em voz alta para todo o grupo e 

segue entregando o pacote e o próximo envelope para outra pessoa do grupo conforme a 

instrução do seu bilhete. Essa pessoa lê o bilhete destinado a ela (segunda pessoa) e o jogo 

segue, sempre entregando o presente e o próximo bilhete da pilha, até que o presente tenha 

passado pela mão de todas as pessoas do grupo. No final, a dica é para o presente ser 

compartilhado entre todos. 

      FRASES:  

      Envelope 1 - Parabéns! Você foi a pessoa escolhida para iniciar o jogo, por ter 

demonstrado muita EXTROVERSÃO, ofereça o presente junto com o envelope 2, a uma 

pessoa TÍMIDA.        

      Envelope 2 - Ser uma pessoa tímida tem suas vantagens, permite tirar maior proveito da 

observação, pois o fato de manter-se mais quieta, dá-lhe oportunidade de prestar muita 

atenção em tudo. Ofereça-o junto com o envelope 3, a uma pessoa com atitudes 

PERSEVERANTES.   

      Envelope 3 - Uma atitude perseverante traz sempre bons resultados pois nos leva a 

transcender as limitações. Siga transpondo cada vez mais os obstáculos e entregue o presente 

junto com o envelope 4, para uma pessoa com uma atitude COMUNICATIVA.   

      Envelope 4 - A comunicação é algo presente a todo momento. Poder usar a comunicação 

de forma positiva e amorosa ajuda muito nossos relacionamentos. Entregue portanto o 

presente junto com o envelope 5, para uma pessoa com a atitude AMOROSA.  

      Envelope 5 - Uma atitude amorosa pode curar e transformar as pessoas ao redor e os 

obstáculos no caminho da auto-realização.Com sua amorosidade, entregue o presente junto 

com o envelope 6, a uma pessoa com atitude OTIMISTA.   

      Envelope 6 - A verdadeira atitude de otimista não se aliena dos desafios e aventuras que 

precisam ser encarados e vividos. Tem a capacidade de transformá-los em impulsos criativos 

que atraem melhores situações. Entregue o presente junto com o envelope 7, para uma pessoa 

com atitudes CRIATIVAS.   
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      Envelope 7 - Quando usamos nossa energia criativa para atrair e olhar para as situações 

de uma forma diferente estamos abrindo um leque de opções para uma ação muito melhor. 

Nesse momento uma boa dose de sensibilidade pode ser de grande ajuda. Entregue o presente 

junto com o envelope 8, a uma pessoa SENSÍVEL.   

      Envelope 8 - Uma atitude sensível é estar atento ao que nos une a tudo e a todos através 

dos pensamentos e sentimentos que emitimos. Entregue o presente junto com o envelope 9, 

a uma pessoa com atitudes COOPERATIVAS.   

      Envelope 9 - A atitude cooperativa é aquela que enfatiza os pontos de convergência 

dentro de um grupo ou relacionamento para criar solidariedade e parceria. Seja solidário e 

passe o presente junto o envelope 10, para uma pessoa PARTICIPATIVA.   

      Envelope 10 - Uma atitude participativa nos estimula a compartilhar com o "todo maior" 

o significado único da nossa singularidade, adicionando valor e qualidade de consciência ao 

meio em que vivemos, isso nos traz grande alegria, entregue o presente junto com o envelope 

11, a uma pessoa ALEGRE.    

      Envelope 11 - Quando escolhemos o caminho da alegria todas as nossas atitudes ganham 

um brilho especial. Entregue o presente junto com o envelope 12, a uma pessoa com atitudes 

de DESAPEGO.   

      Envelope 12 - Uma atitude de desapego conecta você cada vez mais com a sua alma 

agindo com o puro amor. Quando compreendemos o sentido da impermanência das coisas, 

deixamos a vida fluir com maior consciência da abundância divina. Entregue o presente junto 

com o envelope13, a uma pessoa de atitude SINCERA.   

      Envelope 13 - Honestidade e sinceridade são sinônimos, por nos trazer a paz interior que 

surge quando estamos sintonizados com a Alma. Isso é uma decisão. Portanto entregue o 

presente junto com o envelope 14, a uma pessoa com atitudes DECIDIDAS.   

      Envelope 14 - A atitude decidida nos convida a abandonar a condição passiva de ficar 

apenas "desejando", dando-nos um impulso para a ação. Experimentar conscientemente um 

ato de vontade é dar expressão a capacidade de autodeterminação que carregamos na alma. 

Expresse, e entregue o presente junto com o envelope 15, a uma pessoa com atitudes 

GENEROSAS.    

      Envelope 15 - Tudo na natureza é espontaneamente generoso. Podemos ser generosos na 

ação, no sentimento e no pensamento. Quando agimos generosamente, partimos de uma 

consciência de prosperidade e abundância, na qual a ênfase está na qualidade e não na 

quantidade. Quando sentimos generosamente, nossa doação é espontânea e invisível. Quando 
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pensamos generosamente, compreendemos que a alegria de dar e a capacidade plena de 

receber são partes de uma única dádiva. Abra o presente e ...  

VARIAÇÕES: 

Fonte: SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE JOGOS COOPERATIVOS.  Edição 7 fevereiro de 2002 da 

Revista Jogos Cooperativos, pag. 12. Criado por Maria do Carmo Campos Braga. (pag.  20, 21)  

4.3 ATIVIDADES/AÇÕES PREVISTAS 

ENCONTROS 

HORAS/AULA 

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO / ESTRATÉGIAS 

DE AÇÃO 

1º ENCONTRO 

4 horas/aula 

 

Apresentação da Produção 

Didático-Pedagógica para a 

direção, professores e equipe 

pedagógica da escola. 

Organização e elaboração do material 

didático e apresentação da Produção 

Didático-Pedagógica à comunidade escolar. 

 
2º ENCONTRO 

4 horas/aula 
Propiciar aos alunos 

participantes do projeto por 

meio de pesquisa, prévios 

conhecimentos sobre jogos, 

brincadeiras, dinâmicas de 

grupo, bem como, relações 

interpessoais, integração, 

socialização, percepção e 

sensibilidade. 

Organizar grupos de pesquisa e posterior 

exposição da produção no mural escolar dos 

temas sugeridos. 

3º ENCONTRO 

4 horas/aula 
Apresentação do trabalho 

aos alunos dos 2º anos do 

Ensino Médio com os quais 

será aplicado o projeto. 

Possibilitar a integração 

entre os alunos, refletindo 

acerca das ações e atitudes 

de cooperação durante a 

realização das atividades. 

Apresentação do projeto, relacionando-o as 

temáticas de integração e socialização, bem 

como, percepção, sensibilidade e de 

relações interpessoais em favorecimento de 

objetivos em comum nas aulas de Educação 

Física escolar. 

Atividade: Provérbios (conforme descrito 

no item 4.1) 

4º ENCONTRO 
4 horas/aula 

Possibilitar a integração 

entre os alunos, refletindo 

acerca das ações e atitudes 

de cooperação durante a 

realização das atividades. 

Atividades: Algemas Cooperativas, O 

Namoro do Viúvo “Pisca”, Nunca Três, O 

Abraço do Robô (conforme descrito no item 

4.1) 

5º ENCONTRO 
4 horas/aula 

Possibilitar a integração 

entre os alunos, refletindo 

acerca das ações e atitudes 

de cooperação durante a 

realização das atividades. 

Atividades: Bandeirinha e Caça ao Tesouro 

(conforme descrito no item 4.1) 

6º ENCONTRO 
4 horas/aula 

Promover a participação 

coletiva dos alunos nos jogos 

e brincadeiras para ampliar a 

percepção de si mesmos e as 

relações interpessoais. 

Atividades: Pra Quem Você Tira o 

Chapéu?, Falando para as Paredes, Minha 

Bandeira Pessoal, Auto Retrato Desenhado  

(conforme descrito no item 4.2) 
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7º ENCONTRO 
4 horas/aula 

Promover a participação 

coletiva dos alunos nos jogos 

e brincadeiras para ampliar a 

percepção de si mesmos e as 

relações interpessoais. 

Atividades: A Escolha, Futsal do Opressor 

e Oprimido (conforme descrito no item 4.2) 

8º ENCONTRO 
4 horas/aula 

Promover a participação 

coletiva dos alunos nos jogos 

e brincadeiras para ampliar a 

percepção de si mesmos e as 

relações interpessoais. 

Avaliação da prática de 

Intervenção Pedagógica 

pelos alunos participantes do 

projeto. 

Atividade: Presente Surpresa (conforme 

descrito no item 4.2). 

Ficha para a Avaliação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica (conforme descrito 

no ANEXO V) 

TOTAL: 8 Encontros = 32 horas/aulas 
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ANEXO I 

ALGEMAS COOPERATIVAS 

             Figura 1 

       Posição inicial dos jogadores 

     

     Fonte: ALMEIDA, Marcos Teodorico Pinheiro de. Jogos divertidos e brinquedos criativos.  

Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. (pag. 62) 

      Figura 2 

           Como se soltar 

     

        Fonte: ALMEIDA, Marcos Teodorico Pinheiro de. Jogos divertidos e brinquedos criativos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. (pag. 77) 
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ANEXO II 

CAÇA AO TESOURO 

      Consultando o Livro Didático Público – Educação Física – o texto: Jogos na página 60, 61 

e 62 responda, complete as perguntas e faça o caça palavras. 

1) Os jogos existem desde a pré-história e seus registros indicam as mais variadas 

__________________________________, nas diversas______________________________. 

2) O jogo analisado a partir dos fundamentos teóricos da Cultura Corporal, caracteriza-se pela, 

________________________, ________________________, _________________________, 

________________________, _______________________ e _______________________, 

representadas de diversas formas, _____________________________________. 

3) Qual a importância do jogo enquanto conteúdo estruturante da disciplina de Educação 

Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

econômicas e sociais pelas quais tenha passado, dando-lhe um nova configuração e uma 

compreensão crítica. 

4) Apesar de interferências históricas, políticas e econômicas, o jogo praticado atualmente 

ainda_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Qual a forma de oportunizar a participação coletiva nas aulas sem que a competição torne-

se o principal objetivo? 

___________________________________________________________________________ 

6) Porém, muito anterior a este evento, desde o surgimento do ________________, há registros 

de ____________, encontrados em paredes de _______________ espalhadas pelo mundo. Este 

fato retrata a ________________ que já se apresentava de dar aos momentos de ________ pela 

_________________ (atividades como a __________ e __________) um caráter lúdico. 

                  

CAÇA 

CAVERNA        
HOMEM 

JOGOS 

LÚDICO 

LUTA 

NECESSIDADE 

PESCA 

SOBREVIVENCIA 

 

 

 

 

T S V J P E I Z S G   

N P G E K D L X O I   

K B S Q X A R J B S   

X C D X P D X Q R K   

A F V S R I H G E M   

H P D I W S J S V C   

O O B V Z S O K I E   

U G M I I E G T V P   

E Q L E R C O N E A   

A C A C M E S X N Y 

L T O D N N F R C B 

O S U J Q X E U I F 

H S I L Y V E D A G 

B O W S A Z D I T S 

P E T C L U D I C O 
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ANEXO III 

 

 

MINHA BANDEIRA PESSOAL 

 

 

 1    2                                                                  

             

         3   

  

 4    5 

 

          

         6 

 

 

 

1. Qual a sua melhor qualidade? 

2. O que gostaria de mudar em você? 

3. Qual a pessoa que você mais admira? 

4. Em que atividade você se considera muito bom? 

5. O que mais valoriza na vida? 

6. Quais as dificuldades ou facilidades que você encontra para 

trabalhar em grupo?    

 

Meu nome é:_____________________________________________ 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO 

CONHECIMENTOS SOBRE ALGUNS CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR 
 

APLICAÇÃO NAS TURMAS:   

 DE CONTROLE  

 EXPERIMENTAL 
 

DATA DE REALIZAÇÃO:  ___/___/___   

1) Você já teve aulas referente aos conteúdos: 

JOGO    (    ) sim          (    ) não 

BRINCADEIRAS  (    ) sim          (    ) não 

DINÂMICAS DE GRUPO (    ) sim          (    ) não 

2) Você já teve aulas que abordassem as relações interpessoais, como: 

INTERAÇÃO   (    ) sim          (    ) não 

SOCIALIZAÇÃO  (    ) sim          (    ) não 

PERCEPÇÃO   (    ) sim          (    ) não 

SENSIBILIDADE  (    ) sim          (    ) não  

3) O que você sabe e/ou participou de atividades: Jogos, brincadeiras, dinâmicas de grupo, 

serviram para estimular e desenvolver a interação e a socialização entre os alunos? 

(    ) sim – quais atividades? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(    ) não – comente sua resposta: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) O que você sabe e/ou socializou, serviram para estimular e desenvolver as relações 

interpessoais? 

(   ) sim – quais atividades? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(   ) não – comente sua resposta:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Comentários e/ou sugestões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração! 



34 
 

ANEXO V 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 “ALUNOS PARTICIPANTES” 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  ___/___/___  a  ___/___/___ 

TEMA: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 

DINÂMICAS DE GRUPO NA ESCOLA 

 

4) Você já teve aula referente ao tema trabalhado? 

(    ) sim          (    ) não 

5) O que você sabe sobre o assunto, ouviu: 

(    ) dos pais     (    ) dos colegas     (    ) na escola     (    ) outros:__________________ 

6) Quanto ao conteúdo das informações transmitidas: 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

7) Quanto aos sentimentos que produziu em você: 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

8) Quanto ao estímulo para refletir sobre o assunto: 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

9) Na sua opinião, qual o desempenho do professor/orientador? 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

10) Quanto ao material utilizado no encontro: 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

11) Quanto ao desempenho do grupo durante a atividade: 

(    ) ótimo          (    ) bom          (    ) regular          (    ) fraco 

12) As dinâmicas utilizadas possibilitaram a motivação, participação, percepção e 

integração de todos?  

(    ) sim              (    ) não           (    ) parcialmente 

13)  O tema proposto “Possibilidades metodológicas para a implementação de dinâmicas de 

grupo na escola”, foi satisfatoriamente desenvolvido? 

(    ) sim              (    ) não           (    ) parcialmente 

Sugestões: Livre, para elogiar, criticar e sugerir melhoras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração! 


