
 

 

     

 

 

 

 

 

A Corrida dos papéis autocolantes 

Método nº13 
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Objetivos 
Aquisição linguística 

Cooperação 

Sensibilisação para a diversidade linguística 

Motivação pela aprendizagem linguística 

Responsabilisação pelo próprio processo de aprendizagem 

Número de participantes 
                   Nenhum número específico 

Duração 
30 – 45 minutos ou mais 

Material 
Papéis autocolantes coloridos 

Marcadores ou canetas 

                   Descrição da atividade 

Depois das instruções, constituem-se duos ou trios de participantes onde várias línguas devem 
estar representadas. Cada grupinho recebe marcadores ou canetas e vários papéis autocolantes. 
Depois, têm um tempo definido para explorar o espaço (sala de trabalho ou espaço exterior) e 
procurar objetos cujos nomes vão aprender. Para tal, escrevem o nome do objeto num papel 
autocolante em todas línguas e colam o papel no objeto. 

É aconselhável não escrever apenas o nome do objeto, mas também a fonética para as pessoas que 
querem aprender. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Corrida dos papéis autocolantes 

Método nº13 

2 

É importante salientar que não se trata de usar a escrita fonético oficial, trata-se de deixar cada 
participante inventar a sua própria escrita fonética a partir do que ouve pronunciado pela pessoa 
parceira.  

Por exemplo, se o grupo jogar em português e inglês, poderia estar escrito num papel: „mesa 
[meh-zah] / table [téiibel]“. Se houver três línguas: „nome na língua 1 [fonética língua 2] [fonética 
língua 3] / nome na língua 2 [fonética língua 1] [fonética língua 3] / nome na língua 3 [fonética 
língua 1] [fonética língua 2]“. 

Depois de escrever os nomes do objeto nas várias línguas, ensinam-me mútuamente a 
pronunciar. A atividade permite valorizar a capacidade de cada participante ensinar a sua língua 
materna e eventualmente tornar visível e valorizar a diversidade linguística dentro do grupo. A 
equipa de animação deve encorajar participantes que têm línguas maternas que não são as 
línguas oficiais do encontro para escreverem também as palavras nessas línguas, e não só nas 
línguas de trabalho habituais. 

Depois de 10 até 30 minutos, junta-se novamente o grupo inteiro. Grupos que o queiram podem 
apresentar um ou vários objetos na língua que acabaram de aprender (com ajuda da fonética). 

                  Variante 
É possível criar um grande cartaz sobre o qual escrever todo o vocabulário nas várias línguas. 
Também neste cartaz pode-se pedir para que as pessoas acrescentem a sua fonética „caseira“, ou 
criar uma em conjunto, para estimular a apropriação do processo de aprendizagem. 

            Observações 
Ao longo do encontro, pode-se continuar a adicionar papéis autocolantes. 

Conforme as línguas, pode-se útil (ou não) relembrar para escrever os artigos (o, a) em frente do 
nome. 

Podem optar por insistir para que cada grupinho respeite o código de cores (uma cor por língua) 
também nos papéis autocolantes, ou então definir símbolos para identificar cada língua. 

 


