
OBJETIVOS:  

• Aproximação do grupo 

• Descontração do grupo 

• Integração 

• Apresentação 

• Eliminar “panelinhas” 

 

TEMPO: 

• 20’ a 30’ 

 

MATERIAL: 

• Papel cartão contendo parte de provérbios; 

 

QUEM CEDO MADRUGA, 

FICA COM SONO O DIA TODO. 

 

QUEM RI POR ÚLTIMO, 

É ATRASADO. 

 

FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, 

É MUITO RELIGIOSA. 

 

BOCA FECHADA, 

NÃO FALA. 

 

QUEM ESPERA, 

SEMPRE CANSA. 

 

A UNIÃO, 

FAZ ACUÇAR. 

 

QUANTO MAIS SE VIVE, 

MAIS VELHO FICA. 

 

NEM TUDO QUE BALANÇA, 

ESTÁ NO PLAY GROUND. 

 

DEVAGAR, 

SE CHEGA ATRASADO. 
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CADA MACACO, 

COM SUA MACACA. 

 

EM CASA DE FERREIRO, 

TEM FERRO PRA TODO O LADO. 

 

QUEM NÃO DEVE, 

NÃO DEVE. 

 

SOL E CHUVA, 

VOU SAIR DE GUARDA-CHUVA 

 

Incluir tantos provérbios quantos forem necessários para o grupo. 

 

PROCESSO: 

• Entregar cada parte dos provérbios a uma pessoa diferente ( se o objetivo é integração 

e quebra de panelinhas, deve-se ter o cuidado de entregar as partes para pessoas que  

ainda precisam se aproximar) 

• Orientar os participantes que devem sair à caça para encontrar seu par, ou seja, a 

metade que completa o provérbio.  

• Informar que os provérbios estão distorcidos. 

• O exercício pode ficar mais dinâmico se ocorrer em ambientes espaçosos ou mesmo 

durante as refeições ou momento de lazer. 

• Se o objetivo da proposta for a formação de duplas para a realização de outro 

trabalho, assim que se encontrarem, devem ser orientados à sentarem-se lado a lado  

para a próxima etapa e, antes de iniciá-la, pede-se que leiam em voz alta o provérbio. 

• Se o objetivo é apresentação/integração, disponibilizar mais 10 minutos para que  

cada um se apresente ao outro – dependendo da finalidade do evento, pedir que falem  

sobre seus nomes, formação, empresa, trabalho, família, hobbies, ou o que for mais  

conveniente para o processo. 

• Para este objetivo, ao final dos 10 minutos, fazer um painel aberto onde cada pessoa 

apresenta seu par. Dependendo do grupo pode-se pedir que a pessoa faça a apresentação 

usando a primeira pessoa do singular, ou seja, faça a apresentação assumindo o papel  

do outro. 

 

Nota – Esta Dinâmica funciona melhor para grandes grupos. Número mínimo de 12 

Pessoas. 
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