
 

 

                       

DINÂMICA DE SOCIALIZAÇÃO – QUEBRA-GELO   

Objetivos:  

 Iniciar o Projeto Acolhimento; 

 Promover a integração entre os estudantes; 

 Mostrar a importância do trabalho em equipe e da coletividade; 

 Identificar novas formas de se agruparem; 

 Identificar afinidades no grupo. 

Desenvolvimento:  

Os alunos serão convidados para formar um círculo ao comando do professor(a), que 

fará uma pergunta para a turma. De acordo com cada resposta, eles se agruparão e o 

professor(a) abrirá para comentários sobre o motivo de suas respostas.  

Perguntas: 

1) Qual sua cidade de nascimento?  (cada um se agrupa por cidade) 

 

2) Quantos irmãos(ãs) você tem? 

Filho(a) único(a) 

Um  

Dois  

Três 

Mais de três 

 

3) O que mais gosta de fazer nos finais de semana? 

Ir ao cinema 

Ir à praia 

Ficar em casa 

Ir à praça 

Ir à igreja 

 

4) Qual o tipo de filme que mais te interessa? 

Romance 

Policial 

Ação 

Comédia 

Terror 

 

5) Qual foi o evento mais marcante em sua vida? 

Primeiro beijo 

Encontro com namorado(a) 

Mudança de escola 

Festa de Aniversário 

Outro(a) 
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6) Se você tivesse que se descrever com uma cor, qual seria ela? 

Azul 

Amarelo 

Verde 

Branco 

Preto 

Vermelho 

Outra cor 

 

7) Você se considera uma pessoa ... 

Alegre 

Triste 

Mal Humorado 

Divertido 

Tímido 

  

8) Usando a previsão do tempo, sua vida é mais de ... 

Chuvas 

Tempestades 

Ensolarada 

Sol com pancadas de chuvas 

Parcialmente nublado 

 

 

9) Para você, o que é ser um líder? 

Falar na frente dos outros 

Ser dinâmico 

Ser coerente nas decisões 

Falar alto para ser ouvido 

Ser conciliador/diplomático 

 

10)  Ao ser solicitado para fazer um trabalho de grupo em sala, com qual tipo de 

colega você formaria o seu? 

Os mais alegres. 
Os que parecem ser mais inteligentes. 
Não tenho escolhas, todos serão bem vindos. 
Só com os que tenho empatia. 
Não tenho opinião formada. 

 

 

 

Avaliação: 

No final da dinâmica, o professor fala sobre qual foi o objetivo da dela e pede 

para os alunos falarem da importância que foi a dinâmica para iniciar um 

trabalho coletivo em sala de aula, bem como seus propósitos e anseios.  


