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Atividade: Estamos todos no mesmo saco
Objetivo do Jogo: todos os participantes deverão percorrer um determinado caminho juntos dentro
de um saco gigante.
Propósito: este jogo facilita a vivência de valores e o surgimento de questões bem interessantes
como:
Desafio comum: percepção clara de interdependência na busca do sucesso.
Trabalho em equipe: a importância de equilibrarmos nossas ações e harmonizarmos o ritmo do
grupo.
Comunicação: importância do diálogo na escolha da melhor estratégia para continuar jogando.
Respeito: pelas diferenças possíveis de encontrarmos em um grupo como: tipo físico, idade e
diferença de opiniões.
Persistência: na afinação do grupo e na importância de manter o foco no objetivo.
Alegria: este também é um jogo para rir muito, a própria situação em que o jogo acontece já nos
inspira à rir.
Recursos: um saco gigante, confeccionado com tecido utilizado para forro de biquínis e sungas, pode
ser adquirido em lojas de venda de tecido por quilo.
Ele vem em formato tubular, então é só medir a altura do saco que você acha ideal, cortar, costurar e
está pronto.
Número de Participantes: o numero de participantes pode variar bastante, de 04 a aproximadamente
40 pessoas, é só abrir a lateral do saco e ir costurando em outros.
Duração: podemos estimar um tempo de 30 minutos entre explicação, vivência e reflexão. Este
tempo pode ainda ser ampliado de acordo com os obstáculos criados pelo mediador.
Descrição: podemos iniciar o jogo (por exemplo com 40 pessoas) questionando se todo o grupo
caberia dentro deste saco gigante. Após a constatação de que é possível todos entrarem podemos
estipular um percurso a ser percorrido pelo grupo.
O grupo poderá a qualquer momento fazer um pedido de tempo para a escolha de novas estratégias.
Posteriormente podemos aumentar o desafio e o grau de dificuldade colocando novos obstáculos no
caminho a ser percorrido.
O jogo termina quando os participantes atingem o objetivo.
Dicas: durante o jogo a comunicação no grupo é um fator fundamental para o sucesso. Caso seja
necessário auxilie o grupo nesta tarefa.
Libere os pedidos de tempo a vontade, conversar neste jogo é muito importante.
Caso haja no grupo pessoas que por suas características físicas tenham dificuldade em jogar, fique
atento a forma como o grupo resolve esta questão.
Para confecção do saco gigante peça ajuda a uma costureira profissional, isto vai ajudar bastante.
Que tal entrar neste saco gigante e ficar juntinho com todos os outros?
De boas risadas e aproveite bastante!
Fonte: Este conteúdo foi acessado em 25/03/2020 do sítio
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=173.

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº
180 Centro Fone: (018) 3272-9090

Presidente Venceslau, SP
CEP 19400-000
Fax: (018) 3271-2999

e-mail:
pmpv@presidentevenceslau.sp.gov.br
http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br

1

