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O MONSTRO DAS BOLACHAS
IDADE RECOMENDADA
A partir dos 7 anos
TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no geral
Direitos e necessidades

Nº DE PESSOAS:
Mínimo duas crianças e
um adulto
DURAÇÃO: 45 minutos

PREPARAÇÃO: 5 minutos

MATERIAIS
40 bolachas, rebuçados ou pipocas
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INTRODUÇÃO

Esta atividade é retirada do Compasito – Manual on human rights education for children do
Conselho da Europa. (web: http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html)
Na teoria, os direitos humanos são incontestáveis e consensuais. O difícil é aplicá-los à nossa vida e às
decisões que tomamos todos os dias. A educação para os direitos humanos ajuda-nos a experienciar este
tipo de situações num ambiente protegido, promovendo a reﬂexão.
Esta atividade propõe o desaﬁo de dividir recursos entre duas pessoas, sem os deixar cair nas mãos do
monstro das bolachas. A atividade funciona com pelo menos duas crianças com mais de 7 anos, e um
adulto que assumirá o papel de monstro das bolachas. Se houver mais pessoas a participar podem ser
divididas em dois grupos.

PREPARAÇÃO

Imprime ou copia as instruções e a tabela de pontos que encontras nos MATERIAIS ADICIONAIS.
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PASSO-A-PASSO
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1. Dá uma cópia das instruções e 20 bolachas a cada participante
2. Explica as regras e certiﬁca-te que os participantes as compreenderam.
Deixa bem claro que:
• Cada um tem 20 bolachas para todo o jogo
• O jogo tem 3 rondas
• Em cada ronda, cada participante deverá apresentar uma proposta para dividir o número de bolachas
apresentado nas instruções. Se o outro participante não aceitar, o primeiro poderá apresentar uma segunda
proposta. Se o outro participante não aceitar também a segunda proposta, todas as bolachas vão para o
monstro das bolachas – ou seja, o adulto que está a moderar o jogo.
Por exemplo:
O participante A deve dividir 10 bolachas e propõe ﬁcar com 7 e dar 3 ao participante B. O participante B
recusa a proposta. O participante A propõe dividir ao meio. O participante B aceita e cada um ﬁca com 5
bolas. Se o participante B não aceitar a segunda proposta todas as 10 bolachas ﬁcam com o monstro das
bolachas.
A seguir é a vez do participante B fazer as suas propostas para dividir o número de bolachas indicado nas
suas instruções.
• As bolachas não podem ser partidas
• As bolachas comidas ao longo da atividade não serão substituídas
3. No ﬁnal de cada ronda aponta na tabela quantas bolachas ﬁcaram com cada participante e,
eventualmente, com o monstro das bolachas.
4. No ﬁnal das 3 rondas, se quiserem após comer as bolachas, podes promover uma breve discussão sobre o
exercício. Algumas perguntas orientadoras são:
• Como correu a atividade? Porquê?
• Como se sentiram ao longo da atividade?
• Qual foram as vossas estratégias?
• Acham que o resultado ﬁnal foi justo? Porquê ou porque não?
• Tiveram conﬁança no outro participante?
• O que é que a conﬁança tem a ver com a partilha?
• Em que outras situações da vossa vida tiveram que ter conﬁança e partilhar os vossos recursos?
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PARA SABER MAIS
A atividade explora a relação entre as necessidades e os direitos. Podes saber mais sobre isto, e outros
conceitos fundamentais ligados aos direitos humanos no capítulo 4 do manual Compass do Conselho da
Europa em www.dinamo.pt.
Podes consultar o site da Amnistia Internacional Portugal para saber como te envolver no
nosso trabalho - www.amnistia.pt.

CONTACTOS
Departamento de Juventude e EDH - Amnistia Internacional Portugal
juventude@amnistia.pt
935 210 188

facebook.com/amnistiapt
www.amnistia.pt

(+351) 21 386 16 64
Rua dos Remolares, 7 - 2º 1200-370 Lisboa
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MATERIAIS ADICIONAIS

TABELA DE PONTOS
___________

___________

MONSTRO DAS
BOLACHAS

RONDA 1
RONDA 2
RONDA 3
TOTAL

INSTRUÇÕES PARTICIPANTE A
• Tens 20 bolachas para dividir com o participante B.
• Vamos jogar 3 rondas
• Em cada ronda estes são os números de bolachas que tens de dividir
RONDA 1
RONDA 2
RONDA 3
6 bolachas
3 bolachas
11 bolachas
• Em cada ronda podes fazer duas propostas. Se o participante B aceitar uma delas,
dividem as bolachas como acordado. Se o participante B recusar as tuas duas propostas,
todas as bolachas vão para o monstro das bolachas.
Exemplo:
O participante A deve dividir 10 bolachas e propõe ﬁcar com 7 e dar 3 ao participante B. O participante B recusa a proposta.
O participante A propõe dividir ao meio. O participante B aceita e cada um ﬁca com 5 bolas. Se o participante B não aceitar a segunda
proposta todas as 10 bolachas ﬁcam com o monstro das bolachas.

INSTRUÇÕES PARTICIPANTE B
•
•
•

Tens 20 bolachas para dividir com o participante A.
Vamos jogar 3 rondas
Em cada ronda estes são os números de bolachas que tens de dividir
RONDA 1
RONDA 2
RONDA 3
5 bolachas
10 bolachas
5 bolachas
• Em cada ronda podes fazer duas propostas. Se o participante A aceitar uma delas, dividem
as bolachas como acordado. Se o participante A recusar as tuas duas propostas, todas as
bolachas vão para o monstro das bolachas.
Exemplo:
O participante B deve dividir 10 bolachas e propõe ﬁcar com 7 e dar 3 ao participante A. O participante A recusa a proposta.
O participante B propõe dividir ao meio. O participante A aceita e cada um ﬁca com 5 bolas. Se o participante A não aceitar a segunda
proposta todas as 10 bolachas ﬁcam com o monstro das bolachas.

