
Dinâmica:     TEMPESTADE 

Disciplina: Conceitos Filosóficos 

Turma: 5º ano 

Data da realização: 26/03/2020 

Objetivo:  

 despertar o valor de cada um no grupo; 

 criar uma integração maior no grupo; 

 descontrair o grupo. 

Procedimento:  

1. Organiza-se um círculo com cadeiras. 

2. Todos permanecem sentados, não devendo sobrar cadeira vazia.  

3. O coordenador diz: Estamos todos num barco, que se encontra no alto-mar, rumo ao 

desconhecido. 

4. Quando disser direita, todos deverão mudar de lugar, sentando-se na cadeira de seu vizinho 

da direita. Quando disser, esquerda, todos deverão sentar-se na cadeira do seu vizinho da 

esquerda.  

5. Durante as ordens, o coordenador dirá “tempestade”. Nesse momento todos deverão mudar 

de lugar, indistintamente, procurando ocupar qualquer cadeira.  

 
Desenvolvimento:  

Todos sentados em círculo e cada vez que o coordenador falar a palavra DIREITA todos 

mudam pra cadeira da direita, quando o coordenador falar a palavra ESQUERDA todos 

mudam pra cadeira da esquerda e quando a palavra for TEMPESTADE todos trocam de lugar. 

* Repetir as palavras que eles têm que ter uma ação DIREITA, ESQUERDA e TEMPESTADE  

* Iniciam todos de pé para que possam entrar no barco e começar a viagem...  

 

Vamos fazer uma viagem pelas águas de um lindo rio, chegando na margem a gente vai entrar 

em uma canoa, o dia está lindo, ao olhar o horizonte (peça que observem o horizonte) a gente 

sente o vento soprar levemente pra direita. 

Nesse momento estamos muito contentes, felizes (peça para que as crianças sorriem), 

olhamos ao redor, avistamos a natureza e observamos também as árvores que estão próximas 

da margem à esquerda. 

Nesse momento estamos nos aproximando de uma grande pedra à nossa direita, mas 

observando as nuvens a gente se pergunta: Será que aquelas nuvens é sinal de tempestade? 

É melhor não pensar no pior. Continuando a nossa viagem, iremos apreciar os lindos pássaros 

e outras árvores que estão bem longe, à direita. 

A fome apertou e quando íamos levantar para lanchar, caímos à direita do barco, com isso a 

gente percebe que o sol começa a baixar e ficamos pensando: Oh, não! O sol está abaixando! 

Será que é tempestade? Mesmo assim continuamos a brincar. 

Nesse momento estava tudo tranquilo, resolvemos pescar e jogar os anzóis, uns jogaram para 

a direita e outros para a esquerda. Depois de pescar, o sol desapareceu e o fim da tarde 

chegou, de repente o rio começou a jogar a canoa para a esquerda, foi quando vimos um raio 

lá no horizonte e gritamos: Tempestade!!! 

Ficamos preocupados e olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, e falamos 

novamente: será que é tempestade? Bem mais perto da margem ficamos aliviados por que 

íamos estar em terra firme. 


