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Data: 

Clique aqui para inserir uma data. 

 

Tema: 

Interligados 

 

Conceitos trabalhados: 

Cooperação; Trabalho em Equipe; Raciocínio lógico. 

 

Objetivos:  

Perceber-se a importância do trabalho em equipe e de olhar o todo para alcançar os objetivos em 

comum. 

 

Recursos necessários: 

Barbante em quantidade suficiente para atender duplas. 

 

Duração:  

40 min. 

 

Descrição da atividade: Dinâmica de integração “Interligados” 

Deve-se preparar previamente pedaços de barbante, com cerca 2,5m de comprimento, 

alinhando as pontas e entrelaçando-os, cuidando para não formar nós. O número de pedaços de 

barbante tem que ser exatamente a metade do número de participantes. Exemplo: para 10 

participantes 5 pedaços de barbante preparados (entrelaçados).  

Os participantes posicionam-se em círculo, ombro a ombro. O voluntário segura os 

barbantes pelo meio e pede que cada um dos participantes escolha uma ponta e amarre-a no 

tornozelo direito com um nó. Nesse momento, todos estão ligados com os barbantes, emaranhados 

ao centro, formando pares, até então, desconhecidos. 

  Os participantes devem tentar se livrar do emaranhado, ao mesmo tempo que vão 

descobrindo o seu par. Importante, as mãos não podem tocar nos barbantes em hipótese alguma, 

para desfazer o emaranhado. Os participantes poderão conversar entre si, abaixar-se, sentar-se, 

deitar-se, pular, etc. Contanto que não toquem as mãos nos barbantes. O par que se libertar, pode 

desamarrar o barbante dos tornozelos. 
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Obs: O número de participantes deve ser par, caso haja número ímpar, o voluntário pode compor 

o grupo de participantes, mas sua atuação deve ser o mais passiva possível. 

 

Mediação de atividade: 

• A importância do trabalho em equipe;  

• O que significa cooperar? R: Agir com outrem para a obtenção de determinado resultado. 

• Por que é importante trabalhar em equipe/cooperar? 

• É bom trabalhar em equipe? Por que? Quais as vantagens e desvantagens? 

• É fácil trabalhar em equipe? Por que? 

• Trabalhar em equipe significa não ter um líder da atividade? Como escolhemos o líder? 

• O que é raciocínio lógico? Como ele foi utilizado para desfazer o nó 

• Exemplos de atividades diárias nas quais precisam cooperar. 

 

Registro de atividade:  

Clique aqui para digitar texto. 

 


