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Atividade 9 – Priorizando os Pontos Frágeis

1. Contextualização – Quais os pontos mais frágeis da 
equipe?

Mickey Mouse em: Espírito  Esportivo

Habilidades priorizadas: Identificar os pontos fortes e fracos de cada membro do grupo para 
avaliar possíveis contribuições de cada um para a realização das metas do grupo; buscar alternati-
vas para fortalecer os membros mais frágeis do grupo, para desenvolver o trabalho em equipe e em 
harmonia; reconhecer tanto suas próprias limitações quanto as dos outros membros do grupo, 
buscando ações efetivas para o equilíbrio emocional do grupo.

ASSISTA O VÍDEO

mlbr.com.br/espesp

Exercícios – Reflita e responda 

Após assistir ao vídeo e analisar a charge ao 
lado, responda em seu caderno as perguntas a 
seguir: 

1. Qual a relação entre o vídeo e a charge? 
2. Quais os fatores que Mickey Mouse elenca 
como frágeis para o trabalho em equipe?
3. O que você pode tirar de conclusão através 
da charge? Qual a fragilidade apresentada por 
meio dela? 

Guedex Charges
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Agora, pense em você praticando o Método Metacognitivo do Espelho:

1. O que você entente por “ponto mais fraco” da equipe? 
2. Como você lida com a fragilidade de um membro do grupo ou até mesmo 
com o seu próprio “ponto fraco” interior? 
3. A partir destes questionamentos, conforme apresentado na tabela abaixo, 
preencha com X o que para você se adequa como pontos fortes e fracos dos 
membros de um grupo para avaliar possíveis contribuições de cada um para a 
realização das metas da equipe.

Lista de itens

Independência

Disciplina

Pontualidade

Reservado

Aceita opininões

Criatividade

Saber se expressar

Determinação

Comunicativo

Objetivo

Indecisão

Otimismo

Não gosta de ser interrompido

Gosta de trabalhar sozinho

Ponto forte
(ajuda)

Ponto fraco
(atrapalha)
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2. Jogo – Estratégia Priorizando os Pontos Frágeis e Pyramid Run

Que tal estudar uma estratégia? –  Em um grupo, podem 
existir membros que contribuam mais, enquanto outros 
contribuem menos. Podemos chamar de “elo frágil” o 
elemento que contribui menos para atingir as metas do 
grupo (não satisfazendo a sua potencial contribuição). A 
estratégia “Priorizando os Pontos Frágeis” alerta sobre a 
importância de fortalecer os membros mais frágeis no 
grupo para que o time seja capaz de alcançar seus 
objetivos. Para tanto, devemos estar atentos a todos os 
pesquisadores arqueólogos da equipe, sem deixar 
nenhum esquecido ou isolado no tabuleiro.  

ESTRATÉGIA

mlbr.com.br/pyramidest

Agora vamos exercitar a estratégia apreendida! 
1. Responda as atividades 1 e 2 nas páginas 46 e 47 do Livro do Aluno.
2. A partir da imagem abaixo, como os arqueólogos vermelhos podem vencer o jogo? Com qual 
arqueólogo deve jogar e quais os movimentos deve fazer em seguida? 

É hora de jogar! – Agora que aprendemos e exercitamos a estratégia “Priorizando os Pontos Frágeis”, 
vamos voltar a jogar Pyramid Run?

Jogando no Portal: Entre na nossa arena, arenas.mindlab.net, e jogue Pyramid Run utilizando o e-mail e a 
senha que você cadastrou. Quem ainda não tem cadastro, basta seguir as orientações presentes nas aulas 
anteriores (atividade 3). 

Jogando fora do Portal: Utilize o jogo que você construiu na aula passada! 

Para você refletir enquanto joga: 

1. Como está a distribuição dos arqueólogos do seu time? Qual pode ser a implicação desta 
formação?
2. O seu grupo está avançando de forma coesa? Por quê?
3. Quem está em vantagem no momento? Por quê?
4. Qual é o membro mais fraco do grupo? É possível fortalecê-lo? Como?
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3. Aplicação na vida – Refletindo sobre o jogo e a vida 
Através do jogo Pyramid Run, conseguimos observar que muitas vezes acreditamos que o ponto fraco é 
um dos arqueólogos, isto é, um dos membros do time. Contudo, na prática, é a estrutura de funciona-
mento do grupo que precisa ser melhorada. A partir da prática do jogo Pyramid Run e da utilização da 
estratégia “Priorizando os Pontos Frágeis”, pense nas situações apresentadas na imagem abaixo e 
depois responda as questões a seguir em seu caderno.

Refletindo sobre o passado (experiências vividas): Relate em um 
pequeno texto narrativo, com no máximo 10 linhas, alguma 
experiência passada que você utilizou a estratégia “Priorizando os 
Pontos Frágeis” com seus familiares ou amigos (nos esportes, 
ajudando pessoas, tarefas escolares, dentre outras).  

Refletindo sobre o presente: Como você pode utilizar a estratégia 
“Priorizando os Pontos Frágeis” durante este período de isolamento 
social provocado pelo Covid-19? 

Refletindo sobre o futuro: Pense na profissão que você pretende ter. Pensou? Agora se imagine 
trabalhando nesta profissão. Como você vai utilizar a estratégia “Priorizando os Pontos Frágeis” 
em alguma situação deste seu emprego?  

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!


