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Objetivos 
Sistematização 

Melodia da língua 

Familiarizar-se com a língua estrangeira 

Número de participantes 
Nenhum número específico (será necessário fazer duplas (eventualmente triplas) onde 
cada pessoa tem uma língua  materna distinta. 

Duração 
15 minutos 

Material 
Nenhum 

Descrição 
Começamos por explicar ao grupo completo como vai decorrer o jogo. Primeiro, pedimos a 
participantes que formem duplas (eventualmente, triplas) onde cada pessoa tem uma língua 
materna distínta e de preferência entre pessoas que ainda não conhecem muito bem, ou com quem 
ainda não tiveram muito contacto. 

A ideia do jogo é semelhante à dum espelho. Em cada dupla, cada pessoa passará por ambos 
papéis: o do espelho, e o do contador de rituais. 

As duplas estarão espalhadas pelo espaço, e as duas pessoas estarão em pé, de frente uma para a 
outra. Uma pessoa partilha o que ela costuma fazer de manhã desde acordar até sair de casa ou 
começar o trabalho, explicando cada passo verbalmente na sua língua materna, e não-verbalmente 
com gestos. Por exemplo: „O despertador toca. Eu levanto-me. (…) Bebo café. (…) Lavo os dentes. 
Etc“. Para cada etapa, trata-se de associar uma frase com uma ação, um gesto que a ilustra. 
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A pessoa no papel do espelho deve repetir o que a outra diz, e imitar o gesto também. É 
importante que quem explica use frases simples e curtas, com movimentos claros, para que não 
seja demasiado difícil para o espelho. Além disso, convém explicar que não se trata de repetir 
perfeitamente cada palavra, mas de reproduzir os sons e ritmo das frases sem medo dos erros. 

É importante que a equipa mostre um exemplo, com uma animadora no papel de explicar os seus 
rituais matinais e outra no papel do espelho. 

Depois de 10 minutos, invertem-se os papeis. 

Para concluir a atividade, aconselhamos voltar a juntar o grupo completo e pedir a duplas que 
queiram para apresentar os seus rituais matinais (seguindo o mesmo método como durante o 
jogo, com uma pessoa que mostra e a outra que repete). 

Observações 
Conforme o nível linguístico do grupo, pode ser útil dar instruções adicionais sobre o número 
máximo de frases. 

Estar alternadamente no papel de quem ensina e quem aprende tem um impacto positivo do 
processo de aprendizagem. 

Conforme o grupo, pode ser divertido pedir que os rituais matinais sejam cantados e não só 
ditos. 

 


