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Objetivos 

       Desbloqueio  
       Dinâmica de grupo 
       Sensibilização para a comunicação não-verbal 
       Aquisição linguística 

Número de participantes 
14-40 pessoas 

Duração 

15 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores para o cartaz 

Preparação 
                   Preparar um cartaz com os números de 1 a 10 escritos nas várias línguas. 

                   Preparar cartões com os números de 1 a 10: um número por cartão. 

Descrição 
O grupo está em círculo. A animadora apresenta o cartaz e o grupo aprende a dizer os números nas 
línguas relevantes. Para tal, diz cada número na sua língua materna e o grupo inteiro repete; 
fazemos isto três vezes para cada palavra, com entoações diferentes. Depois, repete-se o processo 
na(s) outra(s) língua(s), pedindo sempre a uma pessoa de língua materna. 

Em seguida divide-se o grupo em duas ou três equipas de 7 a 12 pessoas; todas as línguas devem 
estar representadas em cada equipa. As equipas posicionam-em em fila, todas a igual distância da 
animadora. Uma regra fundamental é que a partir do momento em que o jogo começa, é proibído 
falar e olhar para trás. 
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A animadora mostra um número à última pessoa de cada fila. Após o sinal de início, a última 
pessoa de cada fila deve usar comunicação não-verbal para passar o número à pessoa que está à 
sua frente, que em seguida passará à pessoa à sua frente, e assim de seguida até a informação 
chegar à primeira pessoa da fila. Como não podem falar nem ver-se (pois todas devem 
permanecer olhando para frente), a pessoa pode desenha o número com o seu dedo nas costas, 
ou então carrega levemente nas costas ou nos ombros o número de vezes correspondente.  

O objetivo é fazer chegar a informação o mais rápidamente possível à primeira pessoa da fila, que 
corre então até à animadora para lhe dizer o número ao ouvido (baixinho, para as outras equipas 
não ouvirem). Não se pode dizer o número na própria língua materna; ou a animadora deu a 
indicação prévia da língua na qual se deve dizer, ou dá-se a indicação que pode ser em qualquer 
língua do jogo desde que não seja na língua materna. A primeira equipa a conseguir dizer 
corretamente o número certo ganha um ponto. A pessoa que era a primeira da fila passa a ser a 
última, e todas as outras dão um passo para frente. 

Podem escolher jogar primeiro numa língua, depois na outra, e só no fim misturar as línguas 
(sendo que não se pode dizer o número na língua materna). Se o grupo tiver um nível linguístico 
mais elevado, podem misturar as línguas desde o início.  

             Observações 
Pode ser interessante dar tempo (1 ou 2 minutos) às equipas para se ensinarem mútuamente os 
números novamente e para definirem a sua estratégia de comunicação em conjunto. 

O cartaz deve estar visível para todas, e perto da animadora.  

              Variante 
Podem jogar com os números até 99, ou até 999. Neste caso, carrega-se no ombro esquerdo 
para transmitir centenas, na cabeça para dezenas, e no ombro direito para unidades. 

 
 


