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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, recreadores 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 e jovem 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 sua
porção 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 você 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 todos adoramos 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 para o ensino médio foi selecionada e organizada levando em consideração o grau médio
de maturidade que o jovem deve apresentar para desenvolver o exercício ou jogo proposto, com
conforto e confiança. 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 – Recadinhos das Autoras
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5 – Projeto de Futuro

Competência Mestra:
Autoconhecimento

Competência Acessória:
Pensamento crítico, gestão de conflitos, atenção, 
respeito, autoconfiança, planejamento, autopercepção. 

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Folhas de papel, canetas e quadro branco ou de giz.

Propósito do Exercício:
Além de desenvolver as competências, é de criar um
espaço para que os participantes pensem e
compartilhem seus planos e perspectivas sobre o
futuro profissional.

9



Desenvolvimento:
1- O Facilitador inicia a dinâmica explicando as diferenças entre os conceitos de sonho e projeto. “Sonhos” são idealizações
de situações de futuro, enquanto “Projetos” são planos e passos para concretização de metas de vida à realizar;
2- O Facilitador deve distribuir folhas de papel aos participantes e solicitar que cada um escreva qual a situação da sua
escolha de formação profissional, tendo em mente as diferenças entre idealização x concretização, completando a frase:

“hoje meu(s) projeto(s) é(são)...”

3- Após alguns minutos o Facilitador provoca e amplia a reflexão solicitando que eles completem outras frases:
Eu gostaria de me formar em ... (falar sobre o quê)
Eu gostaria de estudar em ... (lugar onde gostaria de estudar)
Eu sonho em trabalhar em .. (lugar ou empresa onde gostaria de ingressar)
Eu preciso para isso ... (etapas ou planos e passos para atingir e realizar a meta)

4- Após alguns minutos o Facilitador pede que se organizem em duplas. Cada componente deverá ler atenciosamente o
Projeto do colega, apontando itens ou informações que julgue faltar. A conversa entre as duplas pode evoluir segundo um
roteiro feito pelo Facilitador e colocado no quadro.

Roteiro para as duplas:
O que você sabe sobre a profissão escolhida?
Quais instituições de ensino oferecem o curso?
Será necessário curso preparatório?
Qual objetivo será alcançado através dessa escolha?
10



25 - Coração Adolescente
❖ Debate de temas diversos

Competência Mestra:
Inteligência emocional

Competência Acessória:
Valores, respeito, autopercepção, coragem, comunicação, 
autoconhecimento.

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Desenho grande de um coração que será colado na parede ou 
colocado no chão, revistas ou jornais.

Propósito do Exercício:
Sensibilização e conscientização do aluno para os temas
propostos. Provocar e estimular sua participação na formulação
de soluções alternativas para os “problemas”.
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Desenvolvimento:
1- Dinâmica curinga para desenvolver qualquer TEMA. Então o
primeiro passo é a escolha do tema a ser trabalhado;
O tema proposto aqui foi AMIZADE.
2- Colocar um cartaz com o desenho de um coração no centro da sala,
pode ser no chão;
3- Cada participante deve procurar e recortar de revistas ou jornais
uma palavra que expresse o que ela não gosta sobre o tema
escolhido, para colar fora do coração;
4- Vai colar do lado de dentro do coração as palavras que expressem o
que ela gosta;
5- Pedir que comparem o que está escrito dentro e fora do coração;
6- Questionar, mas respeitar suas posições em relação ao assunto.

RA: Esse material pode ficar exposto num mural como forma de
lembrar a turma o que foi debatido e refletido.
Prezado Educador, esse recurso pode ser muito eficiente para tratar
questões comportamentais, de relacionamentos, direitos e deveres
etc.
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46 – Gincana de Ciências Humanas
❖ Dinâmica para fixação de conteúdos 

Competência Mestra:
Trabalho em equipe

Competência Acessória:
Assertividade, memória, atenção, concentração, participação, 
comunicação, foco, cooperação.

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Vários papeizinhos com perguntas, uma caixa de sapato. Uma cadeira.

Propósito do Exercício:
Além de desenvolver as competências, praticar habilidades como
raciocínio lógico, pensamento crítico, capacidade de dedução por
associação etc., características exigidas nas provas do ENEM e outros
concursos.
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Desenvolvimento:
1- O Facilitador divide a turma em times, tomando o cuidado de misturar rapazes e meninas, desfazendo as “patotinhas”;
Para ficar divertido será necessário formar pelo menos 2 times.
2- O Facilitador escolhe o conteúdo que deseja trabalhar a fixação com a turma, elabora várias perguntas ou questões a
respeito do tema e coloca-as em papeizinhos dentro de uma caixa, para serem sorteadas;

Aqui exemplificamos com a Questão 51, página 21 do ENEM de 2017 Caderno 1 AZUL sobre o início da cultura escravista
no Brasil e mostra uma fotografia de 1840 que ilustra a capa. Notadamente uma oportunidade do estudante mostrar seu
conhecimento relativo à Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias que englobam História, Geografia, Sociologia e
Filosofia.

RA: Educador use essa estrutura de dinâmica para trabalhar com os alunos a fixação de conteúdos de forma
animada e divertida. Excelente alternativa para revisão e esclarecimento de dúvidas. O aproveitamento será maior se a
Gincana for organizada com antecedência, inclusive o sorteio dos times. Distribuir pontos na nota cria enorme
motivação entre os participantes.
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3- Cada participante vai até a caixa retira um papelzinho, um por vez e alternando o time, senta na cadeira que deverá
estar de costas para o seu time, lê a questão em voz alta e terá 1 min para responder. Caso a resposta seja correta o time
ganha ponto (o Educador pode ajustar o tempo ao grau de dificuldade do tema);
4- Ao final do jogo, após todos os participantes terem respondido ao menos uma pergunta, verifica-se qual é o time
ganhador, isto é, o grupo que mais acertou as respostas.

Esta dinâmica pode ser utilizada para trabalhar fixação de todas as matérias e serve para todas as idades.



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 ou o jovem.


