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Objetivos 

Sistematização 

Dinámica de grupo 

Aquisição linguística 

Cooperação 

Número de participantes 
Min. 10 pessoas 

Duração 

30 minutos 

Material 
2 flipchart e marcadores de várias cores 

Descrição da atividade 
Antes da atividade, a equipa preparou e afixou na parede dois cartazes: em cada cartaz está um 
alfabeto inscrito verticalmente, de A a Z. Conforme as línguas presentes no grupo, pode-se incluir 
também letras de outros alfabetos; neste caso, convém misturar os alfabetos e não usar todas as 
letras de alfabeto, mas ter atenção a ter uma distribuição equilibrada. 

Divide-se o grupo em duas equipas que se posicionam em duas linhas, cada uma em frente ao seu 
cartaz, a uma distância igual e claramente definida pela equipa de animação. É importante que 
todas as línguas sejam representadas em cada equipa. 

O jogo funciona como uma corrida de estafetas, com um marcador enquanto estafeta: cada equipa 
manda uma pessoa depois da outra para escrever uma palavra no cartaz. A palavra deve começar 
pela letra ao lado da qual é escrita. Além disso, é obrigatório seguir a ordem das letras no cartaz, 
mas ninguém pode escrever na sua língua materna. Desta forma, cada equipa deve organizar-se e 
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Desta forma, cada equipa deve organizar-se e entreajudar-se. Se necessário, pode dar a equipa 
um marcador adicional e uma folha de papel para escrever as palavras a serem copiadas no 
cartaz; aconselha-se no caso de ter vários alfabetos distintos. 

Para tornar o jogo um pouco mais desafiante, pode colocar uma cadeira ou outro obstáculo entre 
a linha de partida e o cartaz de cada equipa, com a regra de que cada pessoa deve dar uma volta 
à cadeira antes de poder escrever. 

O grupo inteiro junta-se para ler os cartazes e traduzir as palavras. 

A equipa de animação deve decidir antes da atividade como contabilizarão os pontos (e convém 
que seja clarificado para o grupo antes de começar a jogar): uma palavra conta se está mal 
escrita? Depende se o objetivo principal é sistematização ou cooperação e trabalho de equipa. É 
importante continuar a alimentar o espírito de cooperação e valorização nesta fase, inclusive 
durante a correção. Podem optar por escrever a tradução de cada palavra ou simplesmente dizê-
la. Depois da atividade, os cartazes ficarão na parede da sala. No fim, todas as equipas estão de 
parabéns! 

Variantes 
Podem optar por dar um tema no qual se devem inserir todas as palavras, conforme o tema do 
intercâmbio (por exemplo, apenas palavras relacionadas com electrônica, ou comida, etc.). 

Observações 

A atividade cria uma atmosfera de competição que pode requerer regulação da parte da equipa 
de animação. É importante garantir a segurança e relembrar ao grupo que ninguém se deveria 
magoar. Pode ser útil também relembrar que cooperar é mais importante que competir. 

Se o grupo é grande, aconselha-se fazer mais que duas equipas. 

Conforme os alfabetos e línguas, tenham atenção em escrever nos cartazes apenas letras que 
existem no início de palavras. Por exemplo, em português, não incluam „ã“ ou „ç“ pois não 
existem palavras que comecem com estas letras. 

 


