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Atividade: Mensagem na garrafa
Material necessário:
 uma garrafa plástica;
 pedaços de papel de aproximadamente 6 X 15 cm;
 caneta ou lápis.
Formação: cada participante, sentado em seu lugar na sala, recebe um pedaço de papel.
Desenvolvimento: cada participante deve escrever em seu pedaço de papel suas expectativas em
relação à participação naquele grupo, ou naquele trabalho, sem identificar-se. Apenas um lado do
papel deve ser usado. Na garrafa vazia cada um coloca seu papel em forma de rolo, com a face escrita
oculta. Após todos terem depositado sua mensagem na garrafa, o professor diz: "mensagem ao mar",
evocando o gesto dos náufragos quando enviam uma mensagem dentro de uma garrafa lançada ao
mar. A garrafa, então, retorna aos participantes, que devem dela retirar uma mensagem e identificar
seu autor. Como o texto é curto e o grupo pouco se conhece, é necessário circular pela sala,
interrogando fartamente os colegas até encontrar o autor da mensagem. Localizado o colega, o aluno
deve questioná-lo quanto ao conteúdo de sua mensagem e aproveitar o momento para conhecê-lo,
perguntando, por exemplo, o que gosta de fazer, quantos irmãos tem, para qual time torce, quais seus
objetivos com o curso, alguma curiosidade a seu respeito, etc. Encerrada esta etapa, cada participante
apresenta ao grande grupo o colega autor da mensagem retirada, resumindo o conteúdo de sua
conversa.
Variantes: se o objetivo da atividade é a troca de impressões sobre uma experiência, cada
participante deve expressar sua opinião, por exemplo, sobre um filme, ou leitura de um texto, ou
debate, ou passeio, também sem identificar-se. Se a classe for pré-escolar, em vez de escrever os
alunos podem desenhar.
Comentários: por propiciar a movimentação pela sala, a atividade representa uma inovação na
apresentação dos elementos do grupo, mobilizando-o intensamente e fazendo com que todos
interajam e discutam o conteúdo das mensagens. Favorece a organização do pensamento e a
expressão verbal através da escrita e do diálogo. Beneficia a memorização dos nomes dos membros
de um grupo, pois por trás de cada nome existe uma história, uma impressão, uma opinião.
Fonte: Este conteúdo foi acessado em 25/03/2020 do sítio
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=173.
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