
 

 

 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Nome do exercício 
Dançar um poema 
 

Objetivos 
Coesão de grupo 
Aquisição de vocabulário 
Pesquisa coreográfica 
Relacionar texto com movimento 
 

Grupo-alvo 
Todos 
 

Número de participantes 
5 participantes min. 
 
Duração 
25 minutos 
 

Material 
Nenhum 
 
Elementos técnicos 
Uma pessoa da equipa deverá criar e gerir Salas simultâneas  
 

Descrição 
Este jogo adequa-se mais ao fim do encontro, quando participantes já se sentem             

seguras umas com as outras. Aconselhamos fazer várias animações antes desta,           

pois é uma atividade que requer mais autonomia. 

 

Na primeira parte do jogo, construímos um poema coletivo com o grupo. Para             

tal, podem dar um número a cada pessoa para criar uma ordem, mas a forma               

mais autêntica é deixar cada pessoa intervir de forma espontânea. A facilitadora            

lança uma pergunta ou um tema à partir do qual as participantes deverão             

expressar-se. Pode ser usado como técnica de avaliação criativa, neste caso           

podem fazer perguntas relacionadas com o próprio encontro.  

Depois de ter sido explicitada a pergunta ou o tema, participantes têm a             

liberdade e tarefa de se expressar, uma pessoa a seguir à outra. Podem dizer              

umas palavras ou uma frase completo, que se tornam em versos de um poema              

coletivo em forma livre.  



 

 

 

 

Pode ser interessante também deixar as      

participantes contribuir para o poema na sua língua de preferência, criando um            

poema em várias línguas e reforçando a dimensão multi-linguística. Se alguém           

usar uma língua que não é percebida pelas outras, deve ser traduzida. 

Todos os versos são enviados no Bate-papo (ou no Quadro branco), para registar             

o poema. 

 

Na segunda parte da atividade, participantes são enviadas em Salas simultâneas           

e têm 15 a 20 minutos para criar uma coreografia / traduzir o poema em               

movimento. É importante dar a instrução de que podem tirar inspiração dos            

significado das palavras, mas também o ritmo, melodia, sonoridade das palavras,           

e deixar que o poema as inspire de várias formas; o objetivo não é encontrar um                

gesto para cada palavra, podem também brincar com silêncios ou incluir pausas            

no movimento. 

É interessante usar o poema completo para todos os grupos, mas se for um              

poema muito comprido pode ser relevante cortar o poema em vários segmentos            

e dar uma parte a cada grupo.  

 

A terceira etapa é juntar o grupo inteiro novamente na sala principal, e cada              

grupo apresenta o que criaram. 

 

Observações importantes: 

- Uma pessoa do grupo deve sempre dizer o poema em voz alta, e cada              

grupo deve decidir quem terá esta tarefa. A atividade termina quando           

todos os grupos apresentaram a sua dança e aplaudidos! 

- Se uma pessoa do grupo não poder ou quiser levantar ou mostrar o corpo              

todo, é possível fazer uma coreografia sentada. 

 
 
 

 


