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Sobre as autoras 

Damasia Gonzalez e Gabriela Mendes, engenheira civil e psicóloga respectivamente, se uniram em 2016 e
fundaram o Instituto Integrato, cujo propósito central é a “gestão do ser feliz”, holístico e abrangente, o
projeto é em si audacioso e deve contemplar a plenitude do ser, individual e coletivo.

Assim, nasceu o Programa DeDiCo. O Desenvolvimento Dinâmico de Competências é um encontro do ser
humano com sua essência, e surgiu da convicção dessas duas a partir de suas experiências, que a chave ou o
segredo pro sucesso de “ser feliz”, está no despertar de nossas competências socioemocionais, e que tudo
só é viável a partir daí. Lançaram-se a estudar e entender as nuances do nosso “comportamento” nos
diversos ambientes, e criaram o DeDiCo Educador.

Essa variação do DeDiCo, foi elaborada para trabalhar com grupos de profissionais da educação, sejam eles
professores, pedagogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos, entre outros, ajudando-os em suas buscas
pessoais pelo autoconhecimento, e por evidenciar seus talentos e pontos fortes. Essa é, se não a única, a
melhor forma deles conduzirem seus alunos e suas turmas pela senda do conhecimento, transformada em
aventuras e prazer, de “brincar” de estudar.
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Prefácio

Prezado Educador,

Essa coletânea de dinâmicas foi criada pensando em ajuda-lo a resgatar o lúdico e aproxima-lo do aluno,
certas que estamos da importância do seu papel no desenvolvimento do caráter, e principalmente na
formação dos valores de cada criança que passa por suas mãos.

E vamos contar como surgiu essa ideia...

A estruturação da programação de nossos encontros para treinamentos e workshops do Instituto Integrato,
parte de um princípio básico: o ser humano absorve melhor e guarda por mais tempo em sua memória o que
ele vivencia. A partir dessa convicção todo o nosso trabalho é conduzido de modo a falar o necessário e
provocar o máximo de experimentação pessoal e interação coletiva. Nossa intenção? Provocar e permitir
insights. Conduzir o desabrochar na pessoa de toda a família do autoconhecimento: autoconfiança,
autoestima, autopercepção...

Através das dinâmicas, nos nossos encontros de trabalho, percebemos que os adultos se reconectam com
suas porções criança, se divertem e se deixam levar pela beleza das descobertas, do permitir tentar e errar
porque só assim é viável o fluir do aprendizado.
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Para realizar um trabalho focado e personalizado para o Educador, mergulhamos numa pesquisa sobre suas
principais dores e destacamos três queixas para o topo da lista: indisciplina, defasagem e desinteresse.

Indo um pouco mais fundo nesse mergulho, lendo e comparando autores em diferentes épocas, propusemos
arrumar essa tríade segundo uma ordem que deve fazer mais sentido para você também:

A indisciplina tem origem, via de regra, no desinteresse que está fortemente relacionado à defasagem do
aluno.

• defasagem > desinteresse > indisciplina

Quando arrumamos dessa forma, a lógica nos leva a pensar que então precisamos atacar e resolver o
problema da defasagem e os outros dois cairão. Bem, educação é um assunto complexo, existe muitos fatores
de contorno que diferenciam os alunos e suas respostas aos estímulos externos. Mas é fato que criança adora
brincar, e se pudermos fazê-los estudar brincando.... então?

Esse deve ser um recurso, uma ferramenta que precisa ser testada e experimentada pelo Educador à
exaustão. Usar dinâmicas para introduzir seus conteúdos, estimular o raciocínio, o pensamento crítico, a
lógica, para formação de boas crenças, hábitos, valores, respeito, atitudes... e que no meio disso tudo ainda
promova a autoestima que gera autoconfiança, condições básicas e necessárias para a formação de um adulto
consciente, responsável e feliz. Esse certamente é o seu desejo e também dos pais desses alunos.
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A coletânea foi organizada primeiramente por faixa etária para facilitar a busca, levando em consideração o
grau médio de maturidade que a criança deve apresentar para desenvolver o exercício ou jogo proposto, com
conforto e confiante. Em todas elas o Educador também encontrará a indicação de quais competências
socioemocionais serão mobilizadas e, portanto, desenvolvidas no decorrer da execução das dinâmicas.
Educador, fique atento aos recadinhos e dicas das autoras - RA, perceba que em sua maioria, a lista de
material se restringe a folha de papel e lápis ou canetas para colorir, revistas e jornais velhos. Nossa
preocupação foi fornecer um conteúdo simples e acessível para todos.

Mãos à obra, vamos brincar e estudar!

Damasia e Gabriela
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Considerações iniciais I
Sobre o conteúdo:

• Consiste do descritivo, inclusive com lista de material, de dinâmicas variadas e jogos para trabalhar o
despertar de diversas competências socioemocionais. Para obter o resultado desejado é essencial definir
antes, qual objetivo se deseja desenvolver no grupo de trabalho (turma) e depois escolher a dinâmica mais
adequada, sempre com o cuidado de ajustar a linguagem, os textos e os “projetos”, para a faixa etária que
será trabalhada.

Não esqueça quão especial e inesquecível poderão ser esses momentos experienciados em grupo.

Ressaltamos que o autoconhecimento é uma competência socioemocional presente e trabalhada em todas as
dinâmicas. Pode não aparecer evidenciada em uma ou outra prática, mas acredite, ele está lá mesmo que
subliminar.

O bullying – ficou conhecido por esse anglicismo a prática do assédio moral infanto-juvenil. O termo é utilizado
para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou
grupo de indivíduos. Causa dor e angústias inimagináveis e deve ser combatido da forma mais eficaz, a
conscientização.
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Considerações iniciais II
Sobre termos e nomenclaturas:

• Competência – Aptidão para cumprir tarefa ou função, também usada como sinônimo de cultura,
conhecimento e jurisdição. Pode ainda indicar aptidão, conhecimento ou capacidade em alguma área
específica. No sentido lato, consiste na junção e coordenação de conhecimento, atitudes e habilidades.

• Competência Socioemocional – Conjunto de habilidades para lidar com as próprias emoções, se relacionar
com os outros e gerenciar objetivos de vida. São mobilizadas cotidianamente para “resolver” diversas
situações nos processos de conhecer, aprender, conviver, trabalhar etc.

• Competência Mestra ou Competência Socioemocional Mestra – Aqui designada como a principal
competência socioemocional trabalhada na dinâmica.

• Competências Acessórias ou Competências Socioemocionais Acessórias – Aqui designadas como as demais
competências socioemocionais mobilizadas para execução da dinâmica.

• Facilitador – Pessoa que organiza, orienta ou dá condução na execução da dinâmica ou jogo. Pode ser um
professor, orientador pedagógico, coordenador, monitor etc.

• Habilidades – Capacidades adquiridas e que estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental.

• RA – Recadinho das Autoras
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21 - Viaje Por Suas Escolhas 1

Faixa Etária:
A partir de 8 anos

Competência Mestra:
Valores 

Competência Acessória:
Respeito, pensamento crítico, comunicação, ética, 
autoconhecimento.

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Fotos de personagens famosos em grande quantidade. 

Desenvolvimento:
1- Preferencialmente os participantes se colocam em círculo e sentados no chão;
2- O Facilitador espalha no centro do círculo fotos de personagens famosos em farta quantidade;
3- Informa-se aos participantes que cada um ganhou uma viagem;
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4- Cada participante, deverá escolher entre as fotos espalhadas, uma personagem que teriam prazer em fazer esta viagem
junto, e uma personagem com quem jamais viajariam, e explicar o porquê de cada escolha;
5- O Facilitador escolhe a ordem da apresentação sem permitir que alguém fique de fora.

RA: O Facilitador traz à tona os critérios de avaliação de cada um, os valores, os rótulos, as discriminações,
ensinando sobre o poder das escolhas e “que as diferenças devem ser respeitadas”.
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29 - Um Esporte, Uma Fruta 
E Um Instrumento Musical

Faixa Etária:
A partir de 10 anos

Competência Mestra:
Integração

Competência Acessória:
Percepção, respeito, valores, socialização.

Número de Participantes:
Não há limites

Material:
Papel e caneta para cada participante. 
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Desenvolvimento:
1- O Facilitador pede que cada participante escreva no papel o nome de um esporte, de uma fruta e de um instrumento
musical com que se identifica;
2- Após todos escreverem o Facilitador junta todos os papéis em uma caixa, misturando-os e redistribuindo-os entre os
participantes;
3- Solicita-se então que cada participante, pela ordem, tente identificar quem é o dono do papel que tirou. Se acertar
deverá explicar como chegou a esta conclusão. Se errar, passará a vez ao próximo participante que tentará adivinhar
também.
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RA: As perguntas podem ser adaptadas conforme a idade do
grupo..
Essa dinâmica é maravilhosa para aproximar. As crianças rapidamente
identificam afinidades e começam a trocar “figurinhas”. Ótima para
arrancar os muito tímidos do cantinho e faze-los participar, afinal quem
não tem uma preferência!



54 - A Escolha Certa

Faixa Etária:
A partir de 13 anos

Competência Mestra:
Trabalho em equipe

Competência Acessória:
Automotivação, negociação, criatividade, comunicação, 
foco, assertividade, participação, colaboração.

Número de Participantes:
Não há limites

Material:
Caneta e folha de papel, um saco com tiras de papel ou 
etiquetas com diversos Talentos escritos.
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Desenvolvimento:
1- O Facilitador deve preparar várias tiras de papel ou etiquetas com a inscrição de diversos Talentos;
Exemplos de Talentos: simpático, comunicativo, líder, corajoso, amável, sociável, empático, ético, curioso, colaborativo,
planejador, criativo, gestor, conhecedor de leis, conhecedor de história, conhecedor de contabilidade, etc.
2- Definir com antecedência alguns “Projetos” onde os participantes tenham necessidade de empregar alguns Talentos
específicos para realizar tarefas relacionadas ao tal projeto;
Exemplos de Projetos: CRIAR E APROVAR UMA LEI FEDERAL, CRIAR UMA STARTUP DE ALIMENTAÇÃO, FUNDAR E
ADMINISTRAR UMA ESCOLA, CRIAR UM BLOG PRA VENDER MAQUIAGEM, FUNDAR UM TIME DE FUTEBOL, etc.
3- Cada participante receberá um talento aleatório. Depois o Facilitador divide a turma em grupos de cinco ou seis
elementos. Em seguida sorteia um Projeto para cada grupo;
4- Os integrantes do grupo se reúnem e definem quais Talentos distribuídos na turma serão necessários juntar para realizar o
seu Projeto;
5- Definidos os Talentos necessários para realizar seus Projetos, os grupos começam a negociar as trocas de Talentos entre si
(isto é, a troca da pessoa mais o talento que recebeu). Determinar 10 min para negociações. Terminadas as negociações, a
turma se reúne para analisar todos os projetos e decide qual está com o “Time” mais completo. Receberá nota mais alta o
grupo que possuir TODOS os Talentos necessários e em coerência com a realização do próprio projeto.

RA: As equipes precisarão se organizar e praticar a arte da negociação, de preferência dentro do conceito ganha-ganha.

14



Agradecimentos:

Esta coletânea foi nosso primeiro passo para a realização de um audacioso projeto de ajudar os jovens, enquanto
ainda crianças, para formação e desenvolvimento de uma combinação especial de características que os
profissionais de RH chamam de CHA – Conhecimento, Habilidades e Atitudes, e ninguém melhor que o
Educador tem essa chance, oportunidade ou mesmo missão. Durante muitos anos você Educador será o ídolo, a
referência, o mestre, a fonte de sabedoria e inspiração para as muitas crianças, adolescentes e jovens que
passarão por suas mãos. Mais que nunca é percebido a importância do saber emocional para complementar o
saber cognitivo. Muitas empresas já estão mudando a composição dos seus perfis de colaboradores e sugerindo
a prevalência das capacidades socioemocionais sobre o saber técnico específico. A evolução tecnológica na
velocidade exponencial que assistimos, sugere que mudanças urgentes precisam ocorrer nos nossos programas
e métodos de ensino. Então preparamos esse e-book como um guia ou roteiro, e convidamos você a ousar e
transformar sua aula num acontecimento gostoso e porque não divertido. Afinal, quem disse que aprender
precisa ser chato?
Antes de nos lançarmos nesse desafio fizemos workshops com estudantes e educadores e agradecemos a eles a
visão que nos deram sobre esse universo. Mergulhamos na literatura e pesquisa pra reunir aqui um grupo
significativo de possibilidades para facilitar o seu dia a dia no desafiador objetivo de entreter e depois formar.
Nosso agradecimento especial ao Professor João Gonzaga de Oliveira, que revisou nossos textos e nos manteve
no rumo de nos comunicarmos com nosso objetivo principal – a criança.


