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Olá pessoal, tudo bem?

Nosso sócio emocional de hoje será um desafio de comunicação interpessoal
chamado de “Desenho às cegas”, ou seja, uma espécie daquela brincadeira chamada
“telefone sem fio”. O primeiro objetivo dessa proposta é saber como a criança
entenderá, ou desenhará  um objeto apenas pela descrição do mesmo.O segundo
objetivo é auxiliar os alunos na percepção sobre a importância de desenvolver uma
boa comunicação para atingir grandes desafios, conquistar bons resultados e
identificar como a falha de comunicação pode mudar tudo.

Sugere-se que assista ao trecho do filme Madagascar 2 no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNXGdOFblXA

que traz um exemplo de forma lúdica no qual a comunicação deve ser clara. Uma
segunda sugestão é que, como aquecimento para a atividade, realize a brincadeira de
telefone sem fio com seus familiares.

Proposta:

O responsável usará qualquer objeto da casa e vai descrevê-lo para a criança que
com uma folha de sulfite em branco irá desenhar esse objeto, através da descrição do
adulto. É importante que seja um desenho, nem fácil, nem difícil, para que a criança
consiga executar o desenho.

Obs: A criança deverá desenhar de olhos vendados.

Ao final, a família vai comparar se o desenho da criança se parece com o original e se
a comunicação do adulto foi transparente. Após essas duas reflexões, responda às
três questões através de vídeo e/ou áudio e poste em nosso grupo

Quais foram os sentimentos que você teve em relação ao adulto durante a atividade:
paciência, irritabilidade, nervosismo, ansiedade?

Quais foram as maiores dificuldades durante a atividade?

Que conclusões podem tirar da atividade?
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Obs: Anexo PDF do livro.


