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Objetivos 
Dinâmica de grupo 

Desbloqueio 

Energizer 

Sensibilização para a diversidade linguística 

Aquisição linguística 

Número de participantes 
Min. 16 pessoas 

Duração 

                   20 até 25 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores para o cartaz 

Preparação 
Num cartaz, desenha-se um esquilo com uma pessoa de cada lado. As mãos das duas pessoas 
tocam-se, de forma a fazer uma casa à volta do esquilo. Por baixo do esquilo e da „casa“, ainda  
acrescenta-se umas linhas ou símbolos para representar um terramoto. 

Ao lado de cada elemento estão escritas as palavras relevantes em todas as línguas necessárias: 
„esquilo“, „esquerda“, „direita“, „terramoto“.   

                  Descrição da atividade 
Aprendemos a pronunciar as palavras „esquilo“, „esquerda“, „direita“, „terramoto“ nas línguas em 
que vamos jogar. A animadora apresenta as palavras na sua língua materna, e as palavras nas 
restantes línguas são lidas por outros membros da equipa ou por participantes de língua materna. 
O grupo repete as palavras. Cada palavra é dita e repetida pelo menos três vezes em cada língua, 
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O grupo repete as palavras. Cada palavra é dita e repetida pelo menos três vezes em cada língua, 
com entoações diferentes. 

As participantes dividem-se em grupinhos de 3 pessoas e espalham-se pela sala. Em cada grupo, 
cada pessoa toma um papel distinto: no meio, o esquilo; à direita do esquilo, a metade da casa 
que reagirá à palavra „direita“; à esquerda do esquilo, a metade da casa que reagirá à palavra 
„esquerda“. As pessoas, à esquerda e à direita do esquilo juntam as mãos, de forma a materializar 
a casa com teto por cima da cabeça do esquilo, a pessoa no meio deve assumir uma postura 
corporal que mimica de um esquilo, dobrando ligeiramente os joelhos. É importante que os trios 
sejam distribuídos pelo espaço todo.  

A animadora está em pé, no meio da sala, e chama uma das palavras „esquilo“, „equerda, ou 
„direita“. Todas as pessoas que têm o papel correspondente devem deixar o trio onde estão 

e procurar outro. A animadora aproveita o movimento para tomar um lugar. Deste modo, uma 
pessoa fica sem trio e pode chamar uma nova palavra. 

Quando alguém chama „Terramoto“, todas as pessoas devem mudar de lugar e podem inclusive 
assumir um novo papel (é importante deixar esta possibilidade clara). 

Começamos por jogar com uma língua, depois na segunda (e, se houver, na terceira), e depois 
misturar as línguas, sendo que nunca se pode falar na sua própria língua materna. Se o grupo já 
estiver num nível linguístico mais avançado, pode-se misturar as línguas logo de início. 

Variante 
Podem mudar as palavras usadas para adaptá-las ao tema do encontro. Por exemplo, se o 
encontro decorrer perto do  mar, podem usar „mar, praia, surfista, alterações climáticas“. 


