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Data:  

 

Tema: Confiança. 

 

Conceitos trabalhados: Confiança. 

 

Objetivos: Ensinar o conceito de confiança; o que significa confiar e qual a importância. 

 

Material utilizado: Uma caixa para guardar a “herança” (vide atividade) sem ser visto 

o conteúdo que deve ser algo que possa ser dividido pelo grupo – como doces.  

 

Atividade (s) proposta (s):  Dinâmica de integração “A Herança” 

 Esconda uma caixa com bombons (ou outra coisa que possa ser partilhada) e 

proponha o seguinte aos participantes: “Você tem uma grande herança a receber, que 

vai te deixar milionário, mas ela está longe e só pode ser retirada pessoalmente por você 

ou por alguém que você envie em seu lugar. Você não pode ir porque uma pessoa que 

você ama muito está morrendo e você ficará com ela até o fim porque ela só confia em 

você, então você deve escolher um representante, alguém que você confie para esta 

tarefa. Quem você escolhe?” 

 Diga que a “herança” é representada pela caixa que está escondida, mas não 

conte o que há, apenas instigue-os. Ressaltando que não saber o que é aumenta a pressão 

em confiar em alguém. 

 Eles devem indicar, entre si mesmos, uma pessoa em quem confiam para buscar 

a caixa e dividir o conteúdo entre todos. Mas não terão direito ao conteúdo se não 

justificarem bem a escolha. 

 Após todos terem decidido e justificado, podem buscar a caixa e acessar os doces, 

dividindo com todos. 

 

Mediação: 

1) O que é confiar? 

2) Em quem você confia? 

3) Por que confia nessa pessoa? 

4) Por que não deixaria a pessoa que está morrendo pra ir buscar sua fortuna? 



                        FICHA DE ATIVIDADE – UM LEMA PARA UM MUNDO MELHOR  

 

 2 de 2 
 

5) É possível viver sem confiar  

6) Por que é importante ter pessoas em quem confiar? 

7) Existem limites para confiarmos em alguém? Alguém pode ser confiável para 

dinheiro, mas não para chegar na hora, por exemplo? 

8) Você é confiável? 

9) Confianças é algo instantâneo ou é construído com o tempo de relação e atitudes 

das pessoas? 

10) Exemplos cotidianos onde devemos confiar. 

 

Duração: 1h 


