
 

 

 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Nome do exercício 
Olá, como estás? 
 

Objetivos 
Desbloqueio 
Aquisição linguística  
 

Grupo-alvo 
Todos os grupos 
 
Número de participantes 
5 participantes min. 
 
Duração 
10 a 20 minutos 
 

Material 
Preparação: papel e marcadores para criar um documento de apoio com o            
vocabulário 
 

Elementos técnicos 
No início da atividade, uma pessoa da equipa deverá partilhar o ecrã para mostrar as               
frases necessárias ao jogo. Esta pessoa deve ter um computador e uma conexão             
internet estável. É importante garantir que esta pessoa tenha o documento de apoio             
pronto no seu computador antes do começo da atividade.  
 
Depois de aprender o vocabulário e regressar à vista de mosaico, uma pessoa da              
equipa deve estar pronta para enviar todo o vocabulário em todas as línguas no              
Bate-papo. Aconselhamos ter todas as palavras e frases prontas, escrita num email            
ou num documento aberto, para apenas copiar e colar. 
 

Descrição 
Uma pessoa da equipa preparou um cartaz (de preferência com representação           
gráfica), mostrando as frases seguintes nas línguas necessárias (cada língua deve ser            
associada a uma cor distinta, por exemplo vermelho para todo o vocabulário em             
português, azul para todo o vocabulário em inglês, etc): 
“Olá, como estás? 

- Bem! 
- Mais ou menos. 
- Mal…” 

 



 

 

 

 

Uma pessoa da equipa partilha o seu ecrã para mostrar          
o documento de apoio com as frases, e o primeiro passo é aprender a dizer o                
vocabulário em todas as línguas. Para tal, a facilitadora começa e diz cada             
frase/palavra 3 vezes, na sua língua materna, deixando sempre tempo para que o             
grupo repita. Pode optar por pedir a todas as participantes para terem o microfone              
ligado sempre, ou fazer as primeiras duas repetições de cada palavra com o             
microfone cortado, ligando os microfones apenas para a terceira repetição.  
Depois outra pessoa lidera o processo de repetição na segunda língua, etc. 
 
Quando todas as palavras foram repetidas três vezes em cada língua, voltamos para             
a vista de mosaico (o ecrã deixa de ser partilhado) e uma pessoa da equipa envia o                 
vocabulário no Bate-papo.  
 
A pessoa que começa, Pessoa A, tem o microfone ligado e pergunta a uma segunda               
pessoa (B) como está, dizendo: “Olá B, como estás?”. Pessoa B liga o microfone e               
responde usando uma das expressões aprendidas (“Bem / Mais ou menos / Mal”).             
Todo o grupo deve reagir à resposta expressivamente com gestos e expressões            
faciais. Em seguida, Pessoa B pergunta a Pessoa C “Olá C, como estás?”, e o processo                
se repete até todas as pessoas do grupo terem respondido e perguntado uma vez.  
 
Se for um grupo grande, aconselhamos à facilitadora ter perto do computador um             
papel para fazer a lista dos nomes das participantes e pôr um símbolo ao lado de                
cada nome à medida que as pessoas vão participando, para conseguir acompanhar            
mais facilmente quem ainda não falou e poder fazer sugestões. 
 

Variantes 

Se algumas participantes não tiverem câmera, podem reagir e responder apenas           

com som, sem gestos.  

 

Dependendo do grupo, podem jogar com todas as línguas misturados desde o início,             

ou fazer uma primeira roda apenas numa língua, depois uma segunda roda na             

segunda língua, etc. Podem dar a instrução de falar apenas na língua que não é               

materna, ou ainda de responder sempre na língua na qual a pergunta foi colocada… 

 

Se existe uma maior diversidade linguística dentro do grupo, depois de jogar uma ou              

várias rodas nas línguas oficiais de trabalho podem pedir a participantes que falem             

outras línguas para ensinar ao grupo as mesmas frases/palavras nas respetivas           

línguas, enviando as frases no Bate-papo e fazendo repetir. Podem simplesmente           

fazer um apanhado de todas as línguas faladas dentro do grupo, ou jogar mais umas               

voltas com as línguas acrescentadas. 

 

 


