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Objetivos 
Desbloqueio  

Energizer  

Dinámica de grupo através do movimento e proximidade 

Sensibilização para a diversidade linguística 
Aquisição linguística (adequadamente a vários perfis de aprendizgem) 

Número de participantes 
Min. 12 pessoas 

Duração 
25 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores de várias cores para o cartaz 

Música e sistema de som  

Bastante espaço para movimentar-se 

            Cartaz 
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Descrição da atividade 
As participantes e as animadoras estão em pé, em círculo. Graças ao cartaz preparado pela equipa, começa-
se por aprender as cores nas línguas do encontro. Para tal, cada palavra é lida três vezes por língua, num 
tom diferente, por uma pessoa de língua materna e o grupo inteiro repete. As palavras podem ser lidas 
pela equipa ou por participantes, para as incluir mais ativamente. Em seguida, a animadora dá as instruções 
seguintes: 

Quando se ouve música, todas as pessoas devem movimentar-se pelo espaço e, se quiserem, dançar. 
Quando a música pára, diz-se uma cor em voz alta. Cada pessoa deve tocar um objeto da cor dita; podem 
tocar objetos que estão no espaço definido ou peças de roupa, mas não podem tocar na própria roupa e 
devem respeitar os limites e o consentimento de cada pessoa. Não podem tocar no cartaz! É importante 
manter uma dinâmica de respeito mútuo. Depois, a música recomeça e as pessoas voltam a movimentar-se 
e dançar, até a música parar novamente. 

Num dado momento da atividade, são as participantes que passam a chamar as cores quando a música 
pára. Para favorecer o dinamismo do jogo e dependendo do grupo, pode ser útil definir que a última 
pessoa a tocar numa cor será responsável por chamar a próxima cor. Quando a dinámica está lançada, 
pode-se chamar duas ou mais cores ao mesmo tempo, mas nunca na língua materna de quem fala. Antes 
do fim da atividade, convém anunciar a última roda. 

Variantes 
Em vez de apenas dizer o nome da cor, pode-se dar a instrução de dizer uma frase completa, por exemplo: 
„Eu vejo algo que tu não vês e que é… azul!“ Esta variante é particularmente adaptada a um grupo de nível 
linguístico mais avançado, ou no caso de um segundo ou terceiro encontro, quando o grupo já está mais 
confortável com o vocabulário e o processo. 

Observações 
A proximidade física que se cria durante a atividade pode ser desconfortável para algumas pessoas. A 
equipa de animação deve estar atenta a adaptar a atividade ao seu grupo e dinamizá-la de forma coerente. 
Também não é aconselhável realizar esta atividade no início do encontro. 

Aconselhamos que uma pessoa da equipa seja responsável pela música, para que as outras possam estar 
mais focadas na facilitação do jogo. 

 


