DINÂMICA O tempo

Possibilitar a reflexão sobre mitos e verdades acerca da administração do tempo, bem como promover
integração do grupo e conhecimento entre as pessoas.

Cartelas previamente preparadas, em cartolinas simples ou plastificadas, contendo frases sobre
"TEMPO". Cortar a cartela ao meio, ou seja, dividi-la em duas partes.

Sugestões de frases sobre o tempo:

1. - O tempo voa.

2. - Tempo de cada um é diferente.

3. - Não temos tempo suficiente.

4. - Precisamos compensar o tempo gasto.

5. - O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece.

6. - Há tempo para trabalhar e para descansar.
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7. As decisões que tomam mais tempo são as mais importantes.

8. Delegar poupa responsabilidade, preocupações e tempo.

9. Minha dificuldade em dizer "não" tem atrapalhado o meu tempo.

10.

Embora a vida seja uma só, sempre há tempo para recomeçar.

11.

Procuro resolver as crises no tempo que elas surgem.

12.

Sou o dono e o gestor do meu tempo

13.

Não adianta ter planos pois o tempo está sempre mudando.

14.

O tempo de viver é hoje, por isso é chamado de presente.

15.

Há tempo para todo o propósito.

16.

Com tempo, tudo se cura.

17.

O tempo é o relógio da vida.

18.

A maior parte do nosso tempo passa-se a passar o tempo.

19.

É preciso dar tempo ao tempo.
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20.

O tempo que se perde, não se torna mais a achar.

21.

O tempo é um charlatão que rouba o presente.

22.

Depressa vai o tempo que depressa vem.

23.

Nada se faz sem temp.

24.

Com tempo e perseverança, tudo se alcança.

25.

Fofoca é perda de tempo

26.

Falsos amigos, como as moscas, desaparecem no mau tempo

27.

O tempo é irrecuperável e é mestre

28.

Tudo na vida quer tempo e medida

29.

Ninguém pode pôr rédeas ao tempo

30.

O tempo da razão vem com a própria estação

31.

O tempo que vai, não volta

32.

Atrás de tempo, o tempo vem

