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CONTEXTUALIZAÇÃO

A dinâmica do pirulito fala sobre a importância do espírito de equipe, para atingir o sucesso

de um trabalho em grupo e até mesmo no dia a dia,  na vida pessoal,  quando deixamos de ser

egoístas aprendemos a enxergar possibilidades e compreendemos que o altruísmo pode abrir muitas

portas.

Esta brincadeira  do pirulito pode ser utilizada em diversas circunstancias entre elas para

recepcionar os alunos, no novo anos que se inicia, pois é uma atividade divertida e seja qual for a

idade  dos  participantes  a  mensagem  passada  é  universal  e  com um pouco  de  criatividade  do

facilitador.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

-Desenvolver o espírito de equipe;

-Mostrar a importância de um ajudar o outro.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

-Utilização da criatividade para resolver problemas que envolvam o trabalho em grupo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pibidiana entregará um pirulito para cada participante e pedirá para segurá-lo com o braço

esticado; Posteriormente, orientará que cada participante deve abrir o pirulito sem recuar o braço,

mantendo-o esticado.

"A partir deste momento ninguém mais pode sair do lugar e deverão seguir as instruções.

Segurando  o  pirulito  com a  mão  direita.  A mão  esquerda  não  pode  ser  utilizada  em nenhum

momento, estiquem o braço para frente, a partir de agora ninguém poderá dobrar o braço, o único

movimento que podem fazer é para a direita ou para a esquerda, quem dobrar o braço será retirado

da brincadeira". A pibidiana verifica o grupo e pergunta se alguém tem alguma dúvida, todos devem

estar no mesmo lugar, segurando o pirulito com a mão.

A ideia é que os participantes devem chupar um pirulito sem recuar seu próprio braço, mas

há possibilidade de cumprirem a prova se cada um, com o braço esticado, servir um colega. Depois

de realizada, orientará para a reflexão sobre ajuda ao próximo e o trabalho em equipe, temas que

são muito importantes e presentes no ambiente escolar.

AVALIAÇÃO

A avaliação  será  realizada  através  do  desempenho  das  alunas  no  desenvolvimento  das

atividades.
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Noticia

Aos  seis  dias  do  mês  de  Abril,  foi  realizada  na  Escola  Carlota  Vieira  da  Cunha,  uma

dinâmica de boas vindas aos alunos componentes do Clube de Ciências. A pibidiana recepcionou os

alunos com a Dinâmica do pirulito, qtendo o objetivo de desenvolver o espírito de equipe, mostrar a

importância de um ajudar o outro seja no ambiente escolar ou no dia a dia, e também como utilizar

a criatividade para resolver problemas que envolvam o trabalho em grupo.

Figura : Alunos do Clube de Ciências desenvolvendon a dinâmica junto com a Pibidiana

Nadine no laboratório da Escola Carlota Vieira da Cunha.
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