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Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Ação: todo mundo pode fazer alguma coisa pro mundo ser melhor. 

 

Conceitos trabalhados:  

Proatividade, para de reclamar, agir. 

 

Objetivos:  

Ensinar que geralmente somos invertes esperando ações dos outros, mas devemos ser proativos e 

esperar de nós mesmos a ação que queremos para uma sociedade melhor. 

 

Recursos necessários:  

O texto_base impresso e recortado separando cada frase. 

 

Duração:  

1h. 

 

Descrição da atividade:  

1) Dinâmica de integração “Todo Mundo pode” 

O texto_base (abaixo) deve estar com as frases recortadas e misturadas sobre uma mesa. 

Os participantes devem montá-lo na ordem correta e então discutir a mensagem. 

Mas antes disso, divida-os em dois grupos e separe as frases do texto em 2 partes para quem 

monte, sem dizer que o texto está metade com cada grupo. Deixe-os descobrir sozinhos que 

devem unir os dois grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



                        FICHA DE ATIVIDADE – UM LEMA PARA UM MUNDO MELHOR  

 

 
 

Texto_base: Todo mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém 

 

“Esta é uma história de quatro pessoas: TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM e NINGUÉM. 

Havia um trabalho importante a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza de que ALGUÉM o faria. 

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas 

NINGUÉM o fez. 

ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de 

TODO MUNDO. 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo. 

Mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo. 

Ao final, TODO MUNDO culpou  

ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que  

QUALQUER UM poderia ter feito.” 

 

 

Mediação de atividade:  

1) Qual a mensagem do texto? 

2) Todos podemos agir em prol de um mundo melhor? Como? 

3) Por que sempre esperamos alguém fazer algo quando nós mesmo podemos fazer? 

4) Reclamar que ninguém faz nos leva a algum lugar? 

5) Qual a importância dessa mensagem? 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


