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Objetivos 
Desbloqueio 

Sistematização 

Sensibilização para diversidade linguística 

Melodia da língua 

Dinámica 

Número de participantes 
10 – 20 pessoas 

Duração 

20 minutos 

Descrição 
Participantes distribuem-se em dois grupos (se possível, com o mesmo número de pessoas), de 
preferência grupos onde todas as pessoas têm a mesma língua materna. 

Um grupo sai da sala. O segundo grupo escolhe uma frase, na sua língua materna, que tem o 
mesmo número de palavras como participantes no grupo. Cada palavra é atribuída a uma pessoa. 
Todas as pessoas começam a circular no espaço, repetindo em voz alta a sua palavra sem parar. 

O primeiro grupo volta para dentro da sala. Deve ouvir atentamente e reconstituir a frase, pondo as 
pessoas do segundo grupo em linha, na orgem certa. 

Conforme os vários perfis dentro dos grupos, pode haver um desequelíbrio no grau de dificuldade 
(por exemplo se houver muitas pessoas bilingues num grupo e não noutro), compete à equipa regular 
de forma adequada. 
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Quando o grupo julga que a frase está reconstituida, faz-se silêncio. Em seguida, cada pessoa diz 
a sua palavra, uma depois da outra para dizer a frase inteira em voz alta.  

Depois invertem-se os papéis e repete-se o processo. 

Para a atividade resultar, é preciso que o grupo tenha competências básicas na língua parceira. Para 
iniciantes com conhecimentos linguísticos mínimos, ver variante. 

            Variante 
A equipa de animação prepara uma frase para cada grupo, na respetiva língua. Um grupo sai da 
sala e a animadora de língua materna atribui e ensina uma palavra a cada participante, mas na 
língua materna do grupo que saiu da sala! É importante controlar a pronúncia para que as palavras 
sejam reconhecíveis, e treinar tanto como necessário. 

As pessoas começam a movimentar-se pelo espaço, repetindo a sua palavra. O primeiro grupo 
volta a entrar e deve reconstituir a frase, repetindo-se o processo descrito na primeira variante. 

Esta variante é particularmente adequada a grupos com conhecimentos linguísticos limitados, e 
trabalha-se particularmente a pronúncia e o desboqueio. 

 

 


