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Data:  

 

Tema: Importância do estudo e do trabalho para vida -Ter objetivos 

 

Conceitos trabalhados: objetividade, paciência, disciplina, planejamento, valor do estudo e 

trabalho. 

 

Objetivos: perceber que para alcançarmos um objetivo devemos cumprir etapas, com paciência e 

disciplina, planejando a curto, médio e longo prazo e assim conquistar o que desejamos para nossa 

vida, mesmo que tenham percalços devemos superar e pensar a longo prazo executando hoje as 

coisas necessárias para o futuro, como estudar, juntar dinheiro, refletir antes de irar-se, trabalhar e 

etc. 

 

Material utilizado: game gigante estilo tabuleiro – pode ser de papel (onde cada foçha é uma 

quadrado) ou desenhado em giz no chão; dado (pode ser confeccionado grande também com uma 

caixa de papelão); instruções e perguntas para jogar; saco para sorteio. 

 

Atividade (s) proposta (s): Dinâmicas de integração “O jogo da vida” 

O mediador deve jogar com eles um game gigante onde eles mesmos serão os peões andando 

sobre o tabuleiro, indicando que eles são os “jogadores” da própria vida, cada um com um caminho, 

etapas a cumprir e objetivos que querem alcançar para si mesmos. 

 

REGRAS DO GAME 

 

• Cada menino será o próprio “peão” andando sobre o tabuleiro disposto no chão. 

• O objetivo é chegar primeiro ao final. 

• A cada rodada deve-se jogar o dado, andar o número correspondente que saiu no dado 

e cumprir a instrução referente ao quadrante em que parou; conforme discriminado 

abaixo, o que pode ser uma pergunta de conhecimentos gerais a ser respondida ou o 

cumprimento de uma prenda. 

• Pode ser jogado em duplas, onde um anda e o outro joga o dado, mas devem responder 

às perguntas em conjunto e/ou cumprirem as instruções do respectivo quadrante em que 

se encontram. 

• Número ideal de “peões” sobre o tabuleiro: 4 
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• Das instruções dos quadrantes: 

✓ Das perguntas: 

• Existe uma lista de perguntas pré-prontas pelo (s) mediador (es) que pode ter 

temas a critério do próprio e/ou de acordo com a demanda da atividade. 

• As perguntas são divididas em dois grupos: 

Perguntas fáceis – quando sair um número par no dado. 

Perguntas difíceis – quando sair um número ímpar no dado. 

• A pergunta a ser feita a cada rodada será sorteada pelo próprio jogador. 

• Caso o “peão” caia em um dos quadrantes abaixo descritos no item “Das 

prendas”, deve cumprir a prenda em vez da pergunta. 

 

✓ Das prendas: 

• Abaixo as instruções específicas para alguns quadrantes em que o (s) jogador (es) 

deve cumprir a prenda e não responder às perguntas. 

 

QUADRANTE INSTRUÇÃO 

1 Avance para a casa 2 e responda à pergunta ou volte ao 

início. 

5 Diga uma qualidade sua. 

6 Indique alguém para a avançar três casas. 

11 Faça 10 polichinelos cantando uma música. 

15 Se não souber você tem o direito de trocar uma vez a 

questão. 

16 Escolha alguém para pagar uma prenda. Se a pessoa não 

cumprir volta 3 casas. 

23 Diga quem é seu melhor amigo e dê um abraço. 

25 Responda: eu gostaria que o LEMA... 

29 Volte à casa 26. 

 

✓ Do prêmio: 

• Pode ser oferecido um prêmio ao (s) vencedor (es) a critério do mediador. 

• Em caso de empate ganha quem tirar um número maior no dado. 
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Sugestões de perguntas: 

 

• Quanto é dois mais dois dividido por dois? 

• Quais são os quatro membros principais do corpo humano? 

• Se Wendel penteia o cabelo 4 vezes em um dia, 4 dias em uma semana, e caem 4 fios a 

cada vez, quantos fios caíram no final de uma semana? 

• Quanto é 7 + 7 + 7 + 7 + 7? E quanto é 4 x 7? 

• Quais as vantagens de usar camisinha na relação sexual? 

• Por que farmácia também pode ser chamada de drogaria? 

• Em qual continente fica o Brasil? 

• Quais são 3 hábitos de higiene importantes para a saíde do corpo? 

• Quantos minutos tem duas horas? 

• Qual a importância da leitura? 

• Cite quatro virtudes de uma boa pessoa. 

• Cite as cinco vogais. 

• Como se soletra a palavra INTERRUPTOR? 

• Você   adotar um animal de rua como animal de estimação? Por que? 

• Quais as 4 estações do ano? 

• Um semestre tem quantos meses? 

• Se você quer comprar um celular de 150,00 reais e consegue juntar 25,00 reais por mês. 

Quantos meses são necessários para economizar o dinheiro necessário? 

• Se você quer comprar um celular de 150,00 reais e consegue juntar 25,00 reais por mês. 

Quantos meses são necessários para economizar o dinheiro necessário? 

• Qual a diferença entre as Olímpiadas e as Paraolimpíadas? 

• Cite 3 alimentos saudáveis que deveríamos comer e 3 alimentos que devemos evitar. 

• Cite três profissões que você gostaria de ter em que não é preciso ter estudo algum. 

(Pegadinha: não tem). 

• Se o Cristiano cortou o cabelo de 4 clientes e cobrou 13 reais por corte, recebendo de cada 

um: 

1° - 20,00 / 2° - 50,00 / 3° - 15,00 / 4° - 14,00 

 Responda: 

 a) Quanto Cristiano ganhou ao todo pelo seu trabalho? 

 b) Quanto deu de troco a cada cliente. 

• Quais são os pronomes pessoais? 
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• Quais são as cores primárias? 

• Qual o país dos cangurus? 

• Cite três continentes. 

• Qual a capital do Brasil? 

• Em qual região fica o estado do Rio de Janeiro? 

• Quais os 04 estados da região Sudeste? 

 

Mediação: 

1) Para chegar ao final e ao prêmio (objetivos) o que foi preciso fazer? R: Cumprir etapas 

determinadas e seguir um caminho. 

Obs: Existe um caminho certo e igual para todos? Não. Cada pessoa tem o seu. Cada 

pessoa tem suas aptidões, objetivos e circunstâncias de vida. 

 

2) Era possível pular etapas? R: Na maioria das vezes não, mas às vezes tem-se ajuda das 

circunstâncias e de pessoas. 

3) Cada etapa era só jogar o dado e andar? R: Não existiam tarefas a serem cumpridas e 

algumas eram chatas, mas necessárias, sem as quais não se podia avançar. 

4) Sempre andou-se para frente sem problemas? R: Não. Houve vezes em que era necessário 

voltar e até mesmo recomeçar. 

5) Existem percalços a serem superados; o jogo não transcorre de forma linear, sem 

problemas ou reviravoltas, assim como a vida. 

6) Para jogar foi preciso planejar estratégias? 

7) O que acontece se desistirmos ou nos recursarmos a executar uma tarefa? R: Não 

alcançamos os objetivos ou não alcançamos como gostaríamos ou até seremos 

empurrados pelas pessoas e circunstâncias da forma que ELAS querem porque não 

teremos o nosso próprio planejamento.  

8) Fazer a analogia com o planejamento de vida diário e a curto, médio e longo prazo. Usar 

exemplos da rotina deles: 

É possível aprender sem ir à escola ou estudar? 

É possível ter dinheiro sem estudar, trabalhar e/ou economizar? 

Para coisas mais caras como roupas e celular, é possível comprar sem economizar 

meses? 

É melhor esperar que alguém, um dia te dê? E se nunca acontecer? 

O que querem para si quando forem adultos e como conquistarão? 
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Se você não respeitar, será respeitado? 

Se você usar drogas terá saúde? 

Se você faltar ao trabalho, será mantido lá? 

Se você não lavar sua roupa, terá roupas limpas? 

E etc. 

 

Duração: 1h e 30 minutos 

 


