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Data:  

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema:  

Clique aqui para digitar texto. 

 

Conceitos trabalhados:  

Solidariedade, lei de causa e efeito, paciência, dedicação, cooperação. 

 

Objetivos:  

Conscientizar que devemos valorizar as pessoas que estamos convivendo e que determinados 

momentos da nossa vida encontraremos obstáculos que teremos que superar, mas sem desrespeitar 

e ajudar ao próximo. 

 

Recursos necessários:  

2 bandejas, 2 garrafas com água potável e copos para todos os participantes 

 

Duração:  

50 minutos. 

 

Descrição da atividade:  

Dinâmica de integração: Corrida de garçons 

Dividir os participantes em dois grupos.  

Dar a cada grupo uma bandeja com uma garrafa de água e um copinho descartável, que será 

trocado a cada troca de servidor (garçom).  

         Iniciaremos com um participante de cada grupo sendo servidor (garçom), que deverá pegar 

a bandeja com a garrafa cheia de água e o copinho, e contornar os obstáculos, servindo a água a 

um dos participantes de seu grupo que ficará depois no fim do percurso, o qual por sua vez será 

o servidor.  

         Se no percurso o participante derrubar algo, voltará ao início e recomeçará. Só acabará a 

brincadeira quando o último participante de cada grupo tiver bebido a água.  

         Sugestão de obstáculos: 
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O primeiro obstáculo são cadeiras em forma de "zigue-zague", representando as dificuldades 

que enfrentamos quando nos propomos viver desviando de um caminho honesto.  

      O segundo obstáculo é uma corda ou barbante, simbolizando que devemos com respeito e 

simplicidade, passar por cima dessas dificuldades. 

    O terceiro obstáculo é a passagem por baixo de uma segunda corda ou barbante (colocado 

um pouco mais alto que o outro), que representará a humildade, que precisaremos ter para 

atingirmos o nosso objetivo maior que é sermos melhores e amar ao próximo como a nós 

mesmos. 

Para isso precisaremos antes, ir diminuindo o materialismo, o orgulho e o egoísmo, que 

estarão escritos em três círculos no chão, nos quais os participantes deverão pisar.  

Só assim estarão aptos à tarefa solidária de servir ao próximo, representada pelo copo de 

água. 

 

Mediação de atividade:  

1) Qual foi o obstáculo mais fácil? Por que? 

2) Qual foi o obstáculo mais difícil? Por que? 

3) Como foi servir ao colega? Difícil ou fácil? 

4) Como foi a sensação de servir? 

5) O que é mais importante: servir ou ser servido? 

6) O que somos pode ser tomado de nós? 

 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


