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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

CEGO, SURDO E MANCO

Você faz parte do grupo 3, e todos vocês são mudos. No quadrado 1 estão os cegos e os mancos estão 

no quadrado 2. A missão do grupo de vocês é, sem falar nada, fazer com que, no tempo determinado 

pelo facilitador, todo o grupo (mudos e cegos) cheguem ao seu quadrado (quadrado 3). Ao final do tempo 

todos deverão estar dentro do quadrado. 

Para isso vocês precisam seguir algumas regras: 

- Essa folha não pode, jamais, sair deste grupo.

- A única maneira de atravessar de um quadrado para o outro é fazendo uma ponte com os tapetes que 

estão ao lado dos cegos.

- Ninguém pode sair dos quadrados, a não ser quando estiver nos tapetes, atravessando de um quadrado 

para o outro.

- Somente os cegos podem pegar e manipular os tapetes.

- Os mancos e os cegos só podem atravessar para o quadrado dos mudos, depois que todos os cego e 

mancos estiverem no quadrado 2.
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