O Quadrado
Vendado
Educação experiencial

8-16 pessoas

desafio | trabalho de grupo

PROPÓSITO
COOPERAÇÃO DE GRUPO
• práctica de resolução de
problemas
• tomada de decisões em grupo
• desenvolvimento da
comunicação

MATERIAIS
• vendas (nº igual ao de
participantes)
• corda 20-40 metros

intro

PREPARAÇÃO

• A área para esta atividade tem de ser
plana e sem nenhum obstáculo. Limpa
tudo o que esteja no terreno que possa
ser perigoso para quem está a caminhar
vendado: pedras, ramos, etc.
• O facilitador tem de estar a vigiar o
grupo de perto durante todo o tempo e se
algum membro do grupo estiver em perigo
de bater contra um objecto, terá de
protegê-lo.
• De uma perspectiva de segurança, o
melhor é sugerir aos participantes que
façam apenas movimentos lentos.

Esta é uma atividade cuja tarefa é a resolução de um problema,
que requer boa comunicação e tomada de decisão de grupo.
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1. É pedido ao grupo para ficar em pé numa linha,

perto uns dos outros. A cada membro é dado uma
venda que terão de usar desde o início da atividade.
2. (20 min) Assim que estiverem todos vendados,

o facilitador dá-lhes a corda com a instrução de
terem de a segurar com as duas mãos e de não
a poderem largar até ao fim da atividade. A tarefa
do grupo é criar um quadrado perfeito. Quando o
grupo tem a certeza de que completou a tarefa,
pode pousar a corda no chão, tirar as vendas
e verificar o resultado.
3. O facilitador convida o grupo a sentar-se
em círculo para partilhar e refletir sobre a
experiência da atividade.

O Quadrado Vendado

PASSOS

REFLEXÃO
• Quais os desafios que enfrentaram como equipa?
• Que tipo de comunicação ou outro apoio tu precisaste
para te sentires seguro num ambiente desconhecido?
• Como é que esta atividade pode contribuir para
desenvolver a resiliência?

COMENTÁRIOS
Nenhum

