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Objetivos 

Desbloqueio 

Energizer 

Aquisição linguística 

Número de participantes 
Nenhum número específico 

Duração 

20 minutos 

Material 
Flipchart e marcadores para o cartaz 

Cartaz 
Antes da atividade, a equipa deve preparar um cartaz com um desenho de um corpo, de uma 
pessoa. As partes do corpo mencionadas na canção devem ser etiquetadas com as palavras em 
todas as línguas. É importante escrever não só a parte do corpo, mas eventualmente a forma como 
está mencionada na letra da música (com ou sem adjetivos ou artigos). Outra opção é escrever os 
artigos entre parénteses. 

Descrição 
O grupo está em pé, em círculo à volta do cartaz e começamos por aprender a pronunciar as 
palavras. Para tal, uma pessoa de língua materna lê cada palavra em voz alta e o grupo repete. 
Fazemos isso três vezes por palavra. 
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Depois, a equipa ensina ao grupo a canção e a coreografia, uma língua de cada vez. As 
participantes imitam os gestos da equipa e cantam ao mesmo tempo. A coreografia é simples: 
basta tocar a parte do corpo mencionada ao mesmo tempo que cantamos o seu nome. Canta-se 
a canção várias vezes, começando muito devagar e accelerando progressivamente. 

Depois repete-se o processo na segunda e na terceira língua: primeiro aprender as palavras, 
depois cantar com coreografia.  

Observações 

A melodia e o texto devem ser adaptadas a cada língua. 

Depois de cantar nas línguas oficiais do intercâmbio, podem perguntar-se, se alguém conhece a 
canção noutras línguas e se sim, pedir para ensinar ao resto do grupo. 

Nem sempre é fácil desenhar um corpo humano – não se esqueçam de desenhar de forma 
inclusiva, ou seja de ter o vosso grupo em mente e de tornar a figura humana mais inclusiva 
possível, evitando estereótipos. 

 


