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DINÂMICAS PARA PAIS E FILHOS 

O PIRULITO 
 

 

 

OBJETIVO  

• Solidariedade 

• Eu não posso fazer ou seguir a vida sozinho... sempre vou precisar da ajuda do 

próximo. 

 

MATERIAL PARA REALIZA A DINÂMICA  

• Um pacote de pirulito com a quantidade necessária para todos os pais e filhos. 

• Execução da dinâmica o pirulito 

• Entregue um pirulito para cada participante 

• Peça para que todos seguirem o pirulito com o braço esticado 

 

CONCLUSÃO 

• Depois, peça para que todos mantenham o braço esticado e tentem chupar o 

pirulito, para sair deste impasse os pais devem se mostrar solidários e servir o 

pirulito ao outro filho só assim é possível ganhar ou alcançar o pirulito. 
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DINÂMICA PARA REUNIÃO DE 

PAIS & FILHOS  

A ÁRVORE DAS FRASES 

 

OBJETIVO 

• Oportunidade surpreendente para os pais se 

declararem para seus filhos, incentivarem, 

demonstrar amor e cuidado. 

 

MATERIAL PARA REALIZAR A 

DINÂMICA 

• Uma árvore (grande) feita com material 

reciclado 

• Fita adesiva dupla face ou cola de bastão 

• Papel cortado no formato de fruta 

• Caneta para a execução 

COMO REALIZAR A DINÂMICA 

• No dia da reunião comente com os presentes o que é necessário para que uma árvore 

cresça forte o cuidado deve vir desde a semente, a escolha da terra, e onde plantar. 

• Depois seguem os cuidados com o excesso de água, a saúde das folhas depois de 

todo este empenho é possível visualizar o crescimento da árvore. 

• Explique aos pais que assim é também com os filhos. Todo cuidado que temos que 

dispensar a eles para que cresçam de forma saudável. 

•  Depois deste bate papo, Oriente os pais a escreverem algo que gostaria de falar para 

os seus filhos para que eles possam crescer árvores fortes que dão lindos frutos. 

• Entrega as frutinhas e a caneta. 

• Peça para que sejam rápidos, uma frase ou duas. 

SORTEIO 

• Escolha alguns pais para socializarem as suas frases. 

• Deixe que isto gere um falatório... mas, mantenha o controle. 

CONCLUSÃO 

• Cada Pai deve colar sua frutinha nos galhos da árvore.  

• A arvore das frases pode acompanhar a classe, durante todo o ano/ semestre (fica a 

critério do professor)  

• A Arvore será o incentivo que a falta de tempo às vezes impede os pais de falarem 

aquilo que deseja os seus filhos.  

• No final, deixem que os filhos descubram a frase dos seus pais, e leiam. Haverá 

abraços, risos e talvez choro. 
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DINÂMICA PARA REUNIÃO DE PAIS & FILHOS 

UMA BOLINHA DE EXPECTATIVA 

 

OBJETIVO 

• Os pais, em muitos casos, costumam depositar em seus filhos grandes expectativas, e, 

muitas vezes se decepcionam e ou muitas vezes obriga os filhos a fazer o que eles 

querem e não permitem que os filhos realizem seus próprios desejos e sonhos. 

• É preciso trabalhar esta expectativa nos pais, perguntando:  

o Qual o propósito de colocar filhos no mundo? 

o Você quer que seus filhos realizem seus sonhos ou os sonhos deles? 

o A profissão do filhos e a realização de uma frustração dos pais? 

 

MATERIAL PARA A DINÂMICA  

• Uma revista velha 

 

COMO REALIZAR A DINÂMICA 

• No dia do encontro, entregue uma folha de revista para cada pai. 

• todos aos pais  devem dizer quais são suas expectativas acerca de seus filhos. Então, 

trace uma sequencia, para dar oportunidade para todos. 

• Limite o tempo... senão ficará muito prolongada a dinâmica. 

• O Primeiro pai, pega a sua folha, compartilha as suas expectativas, amassa a folha 

formando uma bola. 

• Quando terminar de falar suas expectativas ele deve passar a sua bolinha para o 

próximo pai. 
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• O  pai  seguinte, deve dizer suas expectativas e juntar sua folha de revista a primeira 

bolinha, amassando juntas, assim sucessivamente até chegar no professor. 

CONCLUSÃO 

• Ao receber a imensa bola que se formou o professor então deve finalizar a dinâmica 

explicando que para que todas aquelas expectativas não pesam sobre as costas do 

professor deve haver uma colaboração mútua entre classe, alunos e pais, para que todos 

cresçam com o convívio e tenham uma caminhada cristã saudável. 

• Esta dinâmica pode ser feita, com os filhos, porém separados dos pais (se o professore 

entender que pode gerar celeuma). 

• Pais devem respeitar os sonhos e limitações dos filhos. 

• Filhos devem respeitar e honrar seus pais, mesmo que haja discordância no assunto. 

• Ambos devem caminhar com respeito mútuo. 

 

 

 


