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A METADE CERTA 
 
Material necessário: Imagens cortadas ao meio (revistas, fotos, desenhos, 
etc). Fita adesiva para as crianças unirem as imagens.  
 
1. O coordenador deverá dividir o grupo de crianças em duplas e dar a cada 
participante a metade de uma imagem, as demais devem ser espalhadas pelo 
chão ou colocadas em uma ou mais caixas grandes para que os alunos possam 
procurar os respectivos pares. Para tornar a atividade mais interessante é 
importante que o número de imagens sejam maiores do que o número de 
participantes. 

2. Conforme as duplas forem encontrando as partes que faltam das imagens 
o coordenador dá uma nova imagem para que as crianças encontrem a parte 
que falta, no final a dupla que conseguir unir o maior número de partes de 
imagens é a vencedora.  

3. No final o coordenador pode falar sobre a importância do trabalho em 
grupo para conseguirem atingir seus objetivos. Dependendo do tipo de 
imagem utilizada pode abrir um diálogo pedindo que as duplas falem sobre as 
personalidades ou personagens contidos nas fotos. No caso de utilizar 
imagens bíblicas pode pedir que os participantes falem sobre as personagens 
ou procurem na bíblia o versículo correspondente ao desenho. 

Dica: Essa atividade pode ser realizada em sala de aula, catequese, células 
evangélicas ou qualquer tipo de encontro com crianças. O material 
necessário são imagens grandes que possam ser cortadas em duas (podem 
usar revistas, fotos, imagens impressas, enfim, qualquer tipo de figura que 
possa ser cortada ao meio e misturada). Para sala de aula podem ser 
utilizadas revistas de variedades ou imagens com temas relacionados ao tema 
da aula, em catequese e células evangélicas podem ser uti lizadas imagens 
bíblicas ou de cunho religioso. Importante que as imagens não sejam do 
mesmo tamanho, a ideia é misturar todas as partes e fazer com que as 
crianças encontrem seus respectivos pares para completarem a imagem.  

 

 

 

 

 

 



A NOSSA PARTE 
 
Objetivo:  
 
Mostrar que se cada um fizer a sua parte, tudo pode ser transformado (essa dinâmica 
também pode ser usada para mostrar a importância de cada um dentro da Igreja). 

Tempo Estimado: 30 minutos. 
 
Material: Garrafa plástica transparente de 2 litros, tampinhas de garrafa (quanto maior 
o número de tampinhas mais rápido se transcorre a dinâmica) e água o suficiente. Leia 
a preparação. 

Preparação: Você deve em casa preparar o material. Pegue a garrafa plástica 
transparente (essas de refrigerante de 2 litros) e corte-a ao meio.  A parte de baixo 
será utilizada para depositar a água. Digamos que essa dinâmica será entre 40 
participantes, então, com a ajuda da tampinha vá adicionando água na parte que você 
cortou até completar as 40 tampinhas de água. Observe até onde irá encher de água a 
garrafa que você cortou. Sugiro que você marque um pouco acima (um centímetro) e 
corte novamente, deixando uma margem pequena para não transbordar a água. 
 
Descrição: Coloque a parte da garrafa que você cortou sobre uma mesa e peça para 
que um dos participantes encha a tampinha com água e deposite essa água na parte 
da garrafa cortada. 
 
Mostre a todos que quase nem se percebe a quantidade de água que está ali. Agora 
peça para que todos os participantes adicionem também uma tampinha com água na 
parte da garrafa cortada. 
 
Quando todos terminarem, mostre como encheu a garrafa cortada que quase chegou 
a transbordar. 
 
Conclusão: No início ninguém deu valor à pouca quantidade de água que ali estava, 
mas depois cada um também fez a sua parte e aquele pouquinho (a tampinha cheia de 
água) acabou se tornando muita. Sendo assim, temos que fazer a nossa vez e 
conscientizar a todos que também devem fazer o mesmo.  
 
Adicione o seu comentário baseando nisso e conclua a dinâmica conforme a sua 
necessidade. 
 
Participantes: Indeterminado (todos os que estiverem participando).  
 
 
 
 
 



TESTE DOS TRÊS MINUTOS 
 
Conclusão final: Explicação do catequista 
 
Objetivo: Despertar a importância de estar atento para as belezas de Deus e o 
chamado Dele em nossa vida. 
 
Material: Uma folha impressa com as questões abaixo. 

Descrição:  Organizar a turma como para uma prova individual. Cada um recebe a folha 
e deve respondê-la com atenção em apenas 3 minutos. O principal objetivo é observar 
como por causa do pouco tempo, muitos deixarão de realizar a primeira questão... 
que, no caso é essencial. A grande maioria fará as outras questões... no qual se torna 
até engraçado, porém é importante ressaltar a importância de ler e prestar atenção no 
chamado de Deus... que muitas vezes damos pouca ou quase nenhuma importância. 
Leia todas as questões antes de fazer qualquer coisa. 

1. Coloque o seu nome completo no canto esquerdo da folha. 

2. Escreva no verso desta folha o nome da Mãe de Jesus. 

3. Faça um círculo em volta da palavra Mãe. 

4. No verso desta folha escreva o nome de nosso atual Papa. 

5. Escreva também as três pessoas da Santíssima Trindade. 

6. Escreva ainda o 1º Mandamento da Lei de Deus. 

7. Desenhe um quadrado no canto superior direito do papel. 

8. Coloque uma cruz dentro do quadrado. 

9. Agora, faça em você o Sinal da Cruz. 

10. Vamos ver se está atento: no verso desta folha,  multiplique 12 x 12. 

11. Se você chegou neste ponto do teste, dê um tapinha “de leve” nas 
costas de seu colega. 

12. Coloque então, as suas duas mãos sobre seus olhos e peça a Deus 
mentalmente que você sempre Veja as belezas da Criação de Deus em sua vida. 

13. Levante e escolha um de seus colegas e diga-lhe no ouvido – que Jesus 
te ama. 

14. Se você acha que conseguiu fazer tudo certinho até aqui, levante o 
braço direito, conte mentalmente até cinco, abaixe o braço e prossiga. 

15. Com sua caneta, dê três batidas fortes na sua carteira. 

16. Escreva no verso desta, o nome de um Santo “preferido” em sua vida. 

17. Se conseguiu chegar a tempo até aqui, faça sinal de positivo para a sua 
catequista. 

18. Responda: O que recebemos no Crisma? 

 Parabéns, se você chegou até aqui, apenas na leitura, sem resolver nenhuma 

questão! Este é o real objetivo. 

Conclusão final: Explicação do catequista 



VOCÊ TIRA O CHAPÉU? 
 
Materiais: um chapéu e um espelho.  
 
O espelho deve estar colado no fundo do chapéu. Procedimento: O animador escolhe 
uma pessoa do grupo e pergunta se ela tira o chapéu para a pessoa que vê e o porquê, 
sem dizer o nome da pessoa. Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o 
animador deve fingir que trocou a foto do chapéu antes de chamar o próximo 
participante. Fizemos com um grupo de idosos e alguns chegaram a se emocionar 
depois de dizer suas qualidades. 

5. IMPORTÂNCIA DE PEDIR AJUDA AOS AMIGOS  
 
Essa dinâmica divertida para o dia crianças e jovens tem por 
objetivo  estimular o Trabalho em Equipe, Raciocínio lógico e o relacionamento 
interpessoal fazendo com que os participantes entendam a importância de pedir ajuda 
a seus amigos ou se oferecerem na hora de solucionar um problema. 
 
 
Materiais: Uma bandeja e balas de acordo com o nº de participantes. As balas 
devem ser colocadas dentro da bandeja. No caso de crianças pequenas é 
importante utilizar balas que sejam moles e que possam ser mastigadas para 
evitar o perigo de engasgar com balas duras.  
 
Número de participantes e tempo estimado: 2 a 30 participantes. 30 minutos 
 
Como fazer a brincadeira com as crianças: 

1. O coordenador da atividade deve formar círculo, diga então as 
crianças: “vocês terão que chupar uma bala, só que não poderão usar 
suas mãos para desembrulhar a bala e colocar em sua própria boca.” É 
natural que os participantes fiquem agitados e demorem um pouco 
para entenderem a solução do problema, dependendo da idade das 
crianças o professor ou coordenador deverá dar dicas, do tipo, vocês 
não podem usar as suas mãos, enfatizar para que entendam que se 
outra pessoa utilizar as mãos para desembrulhar e colocar a bala na 
boca estará tudo certo. 

2. Essa é uma dinâmica muito divertida e o coordenador deve dar 
tempo para que as crianças entendam por si só a solução para o 
problema, uma dica é colocar a bandeja com as balas no chão, muitos 
participantes tentarão pegar as balas com a boca e descascar com os 
dentes, é muito engraçado como as crianças vão encontrando 
soluções.Depois que as crianças encontram a solução para o problema 
o coordenador deverá deixar que chupem as balas e se relacionem 
entre si, no final da brincadeira deverá falar sobre a importância de 
analisar o problema e pedir ajuda para um amigo ou alguém que esteja 
próximo para nos ajudar. 

 



IMPORTÂNCIA DE COMPARTILHAR  
 
O início do ano letivo traz um desafio para professores e educadores de 
todos os níveis escolares, como integrar os novos alunos com os educadores. 
Essa é uma seleção com Dinâmicas para Inícios das Aulas, para o início do 
ano... 
 
Essa é uma excelente dinâmica para crianças que pode ser feita em sala de 
aula, na catequese, em células evangélicas ou em qualquer tipo de atividade 
que envolvam crianças. 
 
Objetivo da brincadeira: Mostrar para as crianças a importância de 
compartilhar suas coisas estimulando o relacionamento interpessoal e a 
união entre os membros do grupo. 
 
Material: 1 lápis de cor por participante e 1 folha com desenho impresso para 
colorir. 
 
 
Número de participantes e tempo estimado: até 40 crianças. 50 minutos 
 
Como fazer a atividade: 

1. Um dia antes da atividade com crianças em sala de aula a 
professora deve orientar que no próximo dia cada um traga apenas 1 
lápis de cor, pode ser de qualquer cor. O professor também deverá 
providenciar um desenho para colorir, pode ser qualquer tema, uma 
dica aqui, para uso em catequese ou célula evangélica pode ser 
desenhos para colorir com temas bíblicos, para sala de aula pode ser 
temas de datas comemorativas ou relacionado a alguma matéria. 
Importante que cada folha tenha duas cópias do desenho, um 
ocupando a metade superior da folha e outro ocupando a metade 
inferior da folha e também providenciar a quantidade de cópias 
suficientes para todos os participantes, o desenho deve ser o mesmo 
para todos. Dica: Ao escolher o desenho certifique-se que ele tenha 
várias partes para colorir. 

2. No dia da brincadeira com as crianças o professor deverá 
verificar se todos trouxeram um lápis de cor, caso contrário é 
importante que tenha algum de reserva. Também deve observar que as 
crianças usem apenas um lápis, uma cor, pedir que os demais lápis 
sejam colocados na bolsa ou debaixo da carteira.  

3. Todos com as folhas com desenhos em mãos a professora vai 
iniciar a atividade orientando que as crianças pintem somente o 
desenho de cima da folha com o lápis que trouxeram, ou seja, o 
desenho será pintado com apenas uma cor. 

4. Após todos terminarem de pintar o primeiro desenho com 
apenas uma cor a professora orientará da seguinte maneira: Agora 
vocês vão pintar o segundo desenho mas não podem utilizar o lápis 



que trouxeram. É importante nesse momento o educador ou 
coordenador da atividade observe a reação das crianças para ver se 
por si só encontrarão a solução para o problema, ou seja, se não 
podem usar o próprio lápis então como pintarão o desenho? A soluçã o 
é simples, trocar o lápis com o de um amigo. 

5. Dependendo da idade das crianças que estão participando da 
brincadeira logo se darão conta e começarão a emprestar os lápis dos 
amigos, se a solução demorar a aparecer o professor deverá interagir 
para que os alunos cheguem a conclusão por si próprios.  

6. Quando todos entenderem o que deve ser feito o coordenador 
da atividade deverá orientar que podem usar quantas cores quiserem 
para pintar o desenho de baixo mas precisarão trocar e emprestar os 
lápis de seus amigos. 

7. Antes de encerrar a atividade o coordenador ou professor 
deverá explicar aos alunos que o primeiro desenho foi pintado com 
apenas uma cor pois cada um utilizou apenas o lápis que tinha, no 
entanto ao compartilharem os lápis emprestando uns aos outros 
puderam colorir o desenho de baixo deixando-o mais bonito.  

 

 A conclusão aqui é que em certas circunstancias de nossa vida 
devemos aprender a compartilhar nossas coisas com nossos amigos para 
atingirmos um objetivo em comum. Esse diálogo deverá ser adaptado de 
acordo com a idade das crianças que participam da brincadeira e também do 
contexto que foi realizado, em sala de aula, em catequese ou em célula 
evangélica. Essa é uma dinâmica divertida para crianças que estimula o 
relacionamento interpessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO ROSTO  
      (Dinâmica para descontração) 
 
Objetivos: Fazer com que os membros do grupo sintam-se à vontade uns com os 
outros. 
 
Aplicação: 
a) Orientar os participantes para sentarem em círculo; 
b) O assessor distribui para cada participante uma olha de papel sulfite e um giz de 
cera; 
c) Em seguida orienta para desenhar o seguinte: 
- uma sombrancelha somente; 
- passar a folha de papel para as pessoas da direita e pegar a folha da esquerda; 
- passar novamente; 
- desenhar um olho; 
- passar novamente; 
- desenhar o outro olho; 
- passar a direita e... completar todo o rosto com cada pessoa colocando uma parte 
(boca, nariz, queixo, orelhas, cabelos). 
d) Quando terminar o rosto pedir à pessoa para contemplar o desenho; 
e) Orientar para dar personalidade ao desenho final colocando nele seus traços 
pessoais; 
f) Pedir ao grupo para dizer que sentimentos vieram em mente. 
 
 
DOIS CÍRCULOS    
   (Dinâmica para descontração) 
 
Objetivo: motivar um conhecimento inicial, para que as pessoas aprendam ao menos o 
nome umas das outras antes de se iniciar uma atividade em comum. 

Para quantas pessoas: é importante que seja um número par de pessoas. Se não for o 
caso, o coordenador da dinâmica pode requisitar um “auxiliar”. 

Material necessário: uma música animada, tocada ao violão ou com gravador. 

Descrição da dinâmica: Formam-se dois círculos, um dentro do outro, ambos com o 
mesmo número de pessoas. Quando começar a tocar a música, cada círculo gira para 
um lado. Quando a música pára de tocar, as pessoas devem se apresentar para quem 
parar à sua frente, dizendo o nome e alguma outra informação que o coordenador da 
dinâmica achar interessante para o momento. Repete-se até que todos tenham se 
apresentado. A certa altura pode-se, também, misturar as pessoas dos dois círculos 
para que mais pessoas possam se conhecer. 

 

 



QUANTO TEMPO EU TENHO? 
      (Dinâmica para descontração) 
 
 
Objetivo: Provocar a saída de si mesmo (desinibição) e conhecimento do outro. 
 
Material: Som com música alegre, caixa de fósforos, um cartaz ou fichas - nomes, de 
onde é, de que mais gosta, uma alegria, uma tristeza etc. (Pode-se criar outras 
conforme o objetivo proposto). 
 
Desenvolvimento: 

1. Todos, em círculo, o facilitador distribui um palito de fósforo, não usado. 
As fichas devem estar em lugar visível (pode ser no centro do círculo). 

2. Pedir a um participante que risque o fósforo. Enquanto o fósforo estiver 
aceso, vai se apresentando, falando de si. 

3. Cuidar para que ele fale só o tempo em que o fósforo estiver aceso. 
Caso alguém não consiga, o facilitador, poderá usá-lo para que os outros façam 
perguntas (pessoais) como numa entrevista. 

4. Outra variante é fazer com que os participantes conversem em dupla e 
depois utilizem o fósforo para falar o que conhece do companheiro. 

5. Usar a dinâmica para perguntar: que significa amizade ou ainda, para 
revisar qualquer disciplina. 

 Discussão: Conseguimos expressar os pontos mais importantes na nossa 
apresentação? Como me senti? É fácil falar de nós mesmos? O que significa um fósforo 
aceso? (marcando tempo) O que significa o fogo? (iluminando). 

 Resultado esperado: Ter feito uma reflexão sobre o tempo que estamos na 
terra e o que podemos ser para os outros. A maneira como eu utilizo o fósforo é a 
nossa própria vida. Analisar todas as situações que aparecem durante a dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



QUE FAMÍLIA GOSTARIA DE TER? 
 
 
Objetivo: perceber as semelhanças e diferenças entre a família real e a desejada. 

Material necessário: papel ofício e lápis. 

Desenvolvimento: 
1. Grupo em círculo, sentado. 

2. Distribuir a cada participante uma folha de papel e lápis. Solicitar que 
façam um traço no meio da folha, escrevendo de um lado “A família que tenho” 
e, do outro, “A família que gostaria de ter”. 

3. Pedir que descrevam, individualmente, sua família real e a desejada, nos 
locais correspondentes. Tempo. 

4. Formar subgrupos para discussão dos seguintes pontos:- Que pontos em 
comum eu encontro entre a família que tenho e a que gostaria de ter?- O que 
há de semelhante entre a família que tenho e as dos demais componentes do 
subgrupo?- O que há de semelhante entre a família que eu e meus 
companheiros gostaríamos de ter?- O que é possível fazer para aproximar a 
família real da família ideal? 

5. Apresentação das conclusões. 

 

 

TROCANDO OS CRACHÁS 
 
 
Material: Crachás para todos, contendo os nomes de cada um. 

 

Passos: 

1. No inicio do encontro, distribuem-se os crachás normalmente, de forma 

que cada um receba o seu próprio nome. 

2. Após algum tempo, recolher novamente os crachás e colocá-los no 

chão, com os nomes voltados para baixo. Cada um pega um para si; caso pegue 

o próprio nome, deve trocar. 

3. Colocar o crachá com outro nome e usá-lo enquanto passeia pela sala. 

4. Enfim procurar o verdadeiro dono do nome (crachá) e entregar a ele seu 

crachá. Aproveitar para uma pequena conversa informal; procurar se 

conhecer algo que ainda não conhece do colega. 

 

 
 




