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Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Eu posso! Eu consigo! 

 

Conceitos trabalhados:  

Proatividade; perseverança; força de vontade; talento; atitude; sucesso; esforço pessoal. 

 

Objetivos:  

Conscientização que para alcançar o sucesso não é preciso talento nem circunstâncias ideais e 

muitas vezes só tê-las não basta, mas sim que atitudes corretas e esforço pessoal valem mais. 

 

Recursos necessários:  

Papel, caneta, cartolina, saco para sorteio, cronômetro e cola. 

 

Duração:  

1h 

 

Descrição da atividade:  

1) Dinâmica de integração “É preciso talento ou atitude?” 

Primeiro, definir o que é Talento, Sucesso e Proatividade pelo dicionário. 

Questionamos os participantes quais são os seus talentos e o que é sucesso para eles. Abrir para 

debates. 

Depois perguntamos se para conquistar nossos objetivos precisamos de talento ou não. 

Dentro de uma sacola haverá 10 atitudes* e os participantes irão sorteando uma a uma, sendo o 

grupo questionado a cada item se é necessário ter talento para realizar ou não a palavra sorteada. 

Cada vez que sortearem uma atitude, os participantes devem decidir entre eles e em seguida 

colá-la no cartaz que está na parede onde há duas colunas conforme abaixo. 

Todas as atitudes descritas não precisam de talento e ao final, quando tiverem decidido por 

eles mesmos uma a uma, isso deve ser demonstrado a eles. 

Após todos os papéis colados, devem perceber que nenhuma requer talento nato, mas sim que 

tudo está ao alcance deles, em qualquer etapa a vida.  
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Precisa de talento Não precisa de talento 

  

  

  

 

* Pontualidade / Ética / Esforço pessoal / Perseverança / Bom senso / Força de vontade / 

Linguagem corporal / Energia / Boa vontade / Atitude / Disciplina / Aceitar bem orientações / 

Fazer-Ir além / Proatividade / Estar preparado / Organização / Empenho / Comunicação verbal 

não violenta / Trabalhar bem em equipe 

 

2) Após a dinâmica de integração, trabalhe os tópicos sugeridos através de debate com os jovens. 

 

Mediação de atividade:  

• O que é sucesso? Dicionário: Ter êxito em alguma coisa; Ter um resultado feliz em algo. 

• O que é talento? Dicionário: Aptidão natural ou adquirida. 

• O que é proatividade? Dicionário: 

• Vocês concordam que a chave do sucesso de vocês está em vocês mesmos? 

• Como vocês podem alcançar a vitória nos projetos de vocês? 

• Vocês acham o sucesso vem sem esforço pessoal se temos talento? Ex Neymar teria sucesso 

se não treinasse? 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


