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Objetivos 

Desbloqueio 

Dinâmica de grupo 

Energizer 

Aquisição linguística 

Número de participantes 
Min. 12 pessoas 

Duração 

20 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores para o cartaz 

Cadeiras (número de pessoas que participam, menos uma) 

Cartaz 
Nomes de fruta: “maçã”, “pêra”, “laranja”, “morango”, etc. e “salada de fruta” em todas 
as línguas 

Descrição 
O grupo está sentado em roda e a animadora está em pé, ao lado do cartaz. Começamos por 
aprender as palavras em todas as línguas. A animadora lê as palavras na sua língua maternal, 
dizendo cada palavra três vezes com tons diferentes. O grupo inteiro repete. Depois, pede-se a 
pessoas de língua materna para ler nas outras línguas. 

Depois, a animadora vai para o centro do círculo e atribui uma fruta a cada pessoa. Deve haver 3 
até 6 pessoas por fruta. “Salada de fruta” não é atribuído a ninguém.  
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Para atribuir uma fruta, a animadora pode ou usar os nomes das frutas, out ter um número 
escrito ao lado de cada fruta e dar a volta ao círculo contando e mostrando cada pessoa: “1, 2, 3, 
4, 1, 2, 3, 4, 1 ,2, etc”. Em qualquer caso, é aconselhável verificar que cada participante sabe qual é 
a sua fruta antes de começar a jogar. 

A animadora está no meio e não tem cadeira. Mas quer sentar-se! Chama uma fruta numa língua 
que não é a sua língua materna. Todas as pessoas a quem a fruta chamada foi atribuída devem 
levantar-se e mudar de cadeira. A pessoa que estava no meio aproveita para sentar-se, o que 
significa que uma nova pessoa fica sem cadeira no meio do círculo. É ela que vai chamar outra 
fruta, aproveitar o movimento para sentar-se deixando uma pessoa no meio, etc. 

Se a pessoa que está no meio chama “Salada de fruta”, todas as pessoas sentadas devem 
levantar-se e procurar outro lugar. Neste caso, é proibido sentar-se numa das cadeiras 
diretamente ao lado de onde estavam sentadas. 

Depois de algumas rondas, pode-se introduzir a ideia que a pessoa no meio pode chamar duas 
frutas, ou até três. Para concluir a atividade, a animadora deixa-se intencionalmente ficar no meio 
para ter naturalmente a atenção do grupo. 

Observações 
Pode-se jogar primeiro numa língua apenas, depois noutra, e só depois misturar. Deve-se adaptar às 
competências linguísticas do grupo, pois pode ser possível misturar as línguas logo de início. Pode ser útil 
jogar primeiro só com os nomes de fruta, e só depois introduzir a “salada de fruta”.  

Atenção à segurança; verificar de antemão se o chão está liso e adequado à atividade, se as cadeiras são 
suficientement robustas, etc: à medida que entra no jogo, o grupo pode começar a correr e mandar-se para 
cima das cadeiras bruscamente, o que poderá precisar de ser regulado. 

Variantes 
Em vez de nomes de frutas, podem usar outras palavras. Por exemplo, na variante Salada de Respeito, usa-
se algumas palavras úteis no dia-a-dia: “bom dia”, “por favor”, “obrigada”, “desculpa”, “saúde”, etc. No 
contexto de um acampamento, pode ser relevante usar nomes de ferramentas ou utensílios, ou qualquer 
outro vocabulário útil para facilitar a comunicação. 


