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O PROJETO GAMEDO PROJETO GAMED
Esta série de dez brochuras educativas e temáticas é um dos quatro produtos intelectuais tangíveis resultantes de uma parceria internacional entre seis
parceiros de três países europeus (Portugal, Roménia e Espanha). Um consórcio transectorial combinando diferentes sectores educativos serviu de base à
criação de várias e ricas intervenções educacionais a vários níveis.

Enquanto trabalhávamos com os jovens, apercebemo-nos da falta de ferramentas eficientes e adequadas para apoiar a nossa abordagem educativa -centrada
no aprendente, nomeadamente no domínio das competências-chave adequadas à realidade atual.

As dez brochuras temáticas com conteúdo de aprendizagem lúdica (CAL) visam introduzir, apoiar e desenvolver a capacidade dos profissionais que trabalham
com jovens em contextos de ensino formal e não formal. Centram-se sobretudo na melhoria da qualidade dos programas educativos destinados a desenvolver
as competências-chave conducentes a uma vida bem-sucedida e, ao mesmo tempo, a incutir nos jovens valores fundamentais como a equidade, a justiça social,
a não discriminação e a participação na comunidade.

Cada brochura de CAL vale por si, mas todas elas estão interligadas de modo a criar a oportunidade e a possibilidade de serem facilmente transponíveis para as
diversas realidades em que os jovens se inserem. As brochuras de CAL são facilmente utilizáveis em todas as diferentes esferas de atividade dos jovens:
trabalho com jovens, educação, famílias e grupos de pares.
As atividades educacionais têm como destinatários jovens dos 13 aos 30 anos. Naturalmente, é benéfico e desejável ajustar a ênfase e o nível de complexidade
dos exercícios ao grupo etário com que estiver a lidar.

As dez diferentes brochuras educativas seguem a mesma filosofia e apresentam uma estrutura semelhante e uma imagem visual coerente. Cada brochura inclui
também hiperligações e referências úteis para um maior aprofundamento dos temas.

Esperamos que esta brochura e o seu conteúdo inspirem uma exploração mais ampla.

“gamED: A Ludificação para o Desenvolvimento de Competências Essenciais no Trabalho com Jovens” é um projeto da Acão-Chave 2 co-financiado pelo
Programa «Juventude em Acão» Erasmus+ da União Europeia sob o n.º de referência 2020-3-RO01-KA205-095067. O conteúdo não reflete obrigatoriamente a
visão e a opinião da Comissão Europeia.



DIVERSIDADEDIVERSIDADE
Esta Brochura de Conteúdo de Aprendizagem Gamificada foca a
diversidade e, mais especificamente: a promoção e o respeito pela
diversidade. Este tópico pode ser explorado em muitos contextos
diferentes e com muitas dimensões diferentes. Abraçamos a riqueza
dessas diferenças, uma vez que está em sintonia com a própria
diversidade.

Olhando para a palavra “diversidade”, os seguintes sinónimos podem
ser esclarecedores: diferença, disparidade, variação, multiformidade,
heterogeneidade, dissonância. Olhando para a palavra de uma forma
diferente, podemos definir os seguintes antónimos: semelhança,
identidade, uniformidade, homogeneidade, coordenação, coincidência,
consonância.

Tem havido alguns estudos realizados sobre como descrever e
categorizar a diversidade nas suas diferentes facetas. Algumas coisas
são visíveis de fora, outras são muito pessoais ou fazem parte,
simplesmente, da forma como cada um nasceu. 



Nesta brochura, optámos por olhar para a diversidade de quatro ângulos e dimensões diferentes, partindo do pessoal

ao mais global. A riqueza da diversidade pode ser explorada nas quatro categorias interligadas que se passam a

indicar, cada uma com diversos aspetos diferentes.

Como primeira categoria, olhemos para a “Diversidade Interna”. São características relacionadas, sobretudo, com

aspetos e situações com que alguém nasce. São difíceis, se não impossíveis, de mudar. Referimo-nos aqui a aspetos

como etnia, idade, nacionalidade, capacidade física, capacidade mental, sexo atribuído e outros.

A segunda categoria, “Diversidade Externa”, envolve aspetos relacionados com a pessoa, mas não são

necessariamente características com que nasceu. São escolhas feitas por cada pessoa, ainda que possa haver

enorme influência de outras pessoas e do ambiente. Estes aspetos podem ser mudados, e muitas pessoas mudam-

nos ao longo do tempo.

Referimo-nos aqui a aspetos como: escolaridade, situação familiar, cidadania, interesses pessoais, aparência,

convicções religiosas e políticas, situação socioeconómica, entre outros.

“Diversidade Organizacional” é uma terceira categoria e diz respeito às diferenças entre as pessoas dentro de uma

organização ou situação de emprego. A diversidade aparece assim que existe um grupo, composto no mínimo por

duas pessoas, em qualquer estrutura. De uma ONG juvenil ao sector privado e público, escola, família ou apenas num

grupo informal. Aqui consideramos elementos como estatuto de emprego, nível e tipo de pagamento, local de

trabalho, cargo profissional, antiguidade, escolha de trabalho e muito mais.



Numa perspetiva global mais ampla, definimos “Diversidade de Mundial” como o quarto tipo. A nossa visão do mundo é

claramente definida por elementos de aspetos de diversidade interna, externa e organizacional, mas ainda assim, cada um tem

a sua própria visão do mundo. Tal como a diversidade externa e organizacional, também esta pode ser alterada ao longo do

tempo, com base nas diferentes escolhas feitas, novas experiências vividas e à medida que crescemos. A nossa visão do

mundo é influenciada por elementos como a nossa compreensão do significado da vida, padrões morais adotados, convicções

políticas, definição de certo e errado, entre outros.

Esta brochura do CAL convida-o a fazer uma exploração mais profunda e ampla da promoção e respeito pela diversidade. As

duas atividades gamificadas incluídas são uma ótima forma de começar.

Para mais informações e exercícios:

https://medium.com/org-hacking/the-4-layers-of-diversity-gardenswartz-rowe-47013e42070f Diversity Activities for Youth and

Adults (uh.edu)

Microsoft Word - Diversity Activities Resource Guide.doc (solarev.org)

https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7233-education-pack-all-different-

all-equal-ideas-resources-methods-and-activities-for-non-formal-intercultural-education-with-young-people-and-adults- 3rd-

edition.html

https://medium.com/org-hacking/the-4-layers-of-diversity-gardenswartz-rowe-47013e42070f
https://www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/_files/_activities/diversity-activities-for-youth-and-adults.pdf
https://solarev.org/migration/wp-content/uploads/sites/6/2015/12/Diversity-Activities-Resource-Guide.pdf
https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7233-education-pack-all-different-all-equal-ideas-resources-methods-and-activities-for-non-formal-intercultural-education-with-young-people-and-adults-3rd-edition.html
https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7233-education-pack-all-different-all-equal-ideas-resources-methods-and-activities-for-non-formal-intercultural-education-with-young-people-and-adults-3rd-edition.html


ACTIVIDADESACTIVIDADES
"DIVERSIDADE""DIVERSIDADE"

PAPÉIS PEQUENOSPAPÉIS PEQUENOS O SUPERMERCADOO SUPERMERCADO  
DA DIVERSIDADEDA DIVERSIDADE



A diversão da diversidade

PAPÉIS PEQUENOSPAPÉIS PEQUENOS



DURAÇÃODURAÇÃO

Baixa
15 minutos (mais,se a avaliação for mais

demorada)
No mínimo 10, no máximo

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Cada jogador recebe um pape com uma imagem. Pede-se ao

grupo para fazer pequenos grupos, utilizando para isso os seus

“papéis pequenos”. A confusão fica instalada quando os

jogadores tentam decifrar um possível código entre as imagens.

Quando os grupos são formados, uma breve apresentação

aponta semelhanças e diferenças, os pressupostos das regras

e eventuais inclusões/exclusões com base em características

externas.



Experienciar como assumimos e criamos regras
que não fazem parte da missão e que acabam

por complicar a tarefa.

Explorar como nos focamos mais facilmente nas
diferenças do que nas semelhanças.

OBJETIVOOBJETIVO MATERIALMATERIALAo trabalhar com os jovens pode usar esta
atividade para

Explorar em conjunto a forma como
"categorizamos" a diversidade à nossa volta e na

nossa sociedade a um nível alargado.

TESOURASTESOURAS

IMPRIMIR O QUADRO ANEXADO.IMPRIMIR O QUADRO ANEXADO.
SE O GRUPO FOR MAIOR DO QUESE O GRUPO FOR MAIOR DO QUE
O NÚMERO DE IMAGENS,O NÚMERO DE IMAGENS,
IMPRIMIR MAIS VEZES. OU CRIEIMPRIMIR MAIS VEZES. OU CRIE
NOVAS IMAGENS.NOVAS IMAGENS.  





PASSO A PASSOPASSO A PASSO No início da atividade, corte e
tenha os papéis prontos. É bom
ter alguns papéis a mais, para o

caso de ser necessário.

 Diga aos participantes que precisa
que eles se dividam em diferentes

grupos para a próxima atividade
(por exemplo, se tiver 30

participantes, peça-lhes que façam
6 grupos de 5 pessoas).

 Diga-lhes que, para facilitar o
processo, entregará a cada um

deles um pequeno papel
confidencial.

Dê um papel a cada
participante, de forma

confidencial. Os participantes
só podem olhar para o seu

próprio papel.

Quando cada pessoa tiver um
papel, diga ao grupo que, ao seu
sinal, se podem aproximar dos

outros e mostrarem o papel para
fazer o número necessário de

grupos.

Ande à volta da sala enquanto
diz sempre as mesmas frases:
“Use o seu papel para formar
os grupos”; “Vamos, é uma

tarefa simples.”

 Assim que perceber que um
grupo mais pequeno foi formado, 

Peça-lhes para se sentarem
juntos à parte, enquanto os

outros
continuam.

11 22

33 44 55

77 88
Assim que todos os participantes

tiverem formado o número de
grupos necessário, faça uma

ronda pelos grupos com a
pergunta: “Qual foi o critério que

os juntou?”99

Diga ao grupo que tem 1 minuto
para fazer o número necessário

de grupos menores.

66



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO  
DA ATIVIDADEDA ATIVIDADE

O que é que sente acerca desta atividade?

O que é que pensa acerca desta atividade? Foi fácil ou foi
difícil?

Como é que se organizaram para criar estes grupos? Houve
uma estratégia concreta?

Qual lado do papel usaram? E se… tivessem usado o outro
lado do papel (o lado em branco)?

Para si, qual foi o objetivo por trás desta atividade?

Como é que agora olham para o exercício?

Se fizéssemos este exercício outra vez, acham que o resultado

era diferente? Teriam uma estratégia diferente?

Quais são as eventuais relações e semelhanças entre este
exercício e a realidade?

Pensa que a diversidade se destaca sobretudo pelas diferenças e

menos pelas semelhanças? Pense num exemplo da vida real?

Como é que lidamos com a diversidade neste grupo? Como
é que a podemos tratar melhor?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Se já tiver feito este exercício com o mesmo grupo, pode voltar a fazer esta atividade mais tarde

usando um conjunto de 52 cartas. Faça o exercício da mesma forma e fale com o grupo,

relembrando a primeira vez fizeram o exercício “Papéis pequenos”. O uso de cartas conhecidas

distrai os participantes e cria um efeito repetitivo de suposições e ações. Dá origem a boas

oportunidades para explorar em conjunto com o impacto duradouro (ou não) da aprendizagem

versus comportamento social normal.



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Mesmo que este exercício se possa sustentar por si só, é interessante usar

os grupos formados para outro exercício. Assim, decida antecipadamente

quantos grupos (com quantos membros) vai ser necessário formar.

Se alguém perguntar “como usar o papel”, responda sempre a mesma

coisa: “use o papel para formar os grupos”. Os participantes assumem que

devem usar o símbolo num dos lados do papel para encontrar semelhanças,

embora a própria missão não refira isso. O facto de ter um papel já é

suficiente para formar um grupo com as outras pessoas que também têm…

um papel.

Mesmo que tenha dito ao grupo que têm 1 minuto para formar os diferentes

grupos, vão levar (muito) mais tempo. Finja que está surpreendido e diga

coisas como: “Hmm, isto devia ser fácil”, “Vamos lá, usem o papel, ele serve

para facilitar o processo”, “Já devia estar feito”.

No caso de grupos maiores, os papéis pequenos podem ser repetidos,

desde que não se repitam entre os participantes do mesmo grupo. Isto

poderia levar à formação de grupos exatamente com a mesma imagem.



Faça com que os diferentes grupos pensem sobre como, na realidade,
preferimos focar-nos nas diferenças e não nas semelhanças (por exemplo,
quando se trata de culturas diferentes, imigrantes, etc.).

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Desafie o grupo a analisar o ambiente de uma ONG juvenil, escola ou outra estrutura
onde se encontrem atualmente. Como é que o respeito pela diversidade é representado
na arquitetura, símbolos e ícones usados no edifício (por exemplo, casas de banho).
Se a língua que usa se basear no género (por exemplo, francês, português, espanhol
entre outros: o masculino é o género gramatical padrão, grupos mistos de género que
usam terminações masculinas, e substantivos femininos decorrentes da versão
masculina), explorar em conjunto a reformulação de anúncios e textos escritos da
organização, em função de uma linguagem mais igualitária e respeitando a diversidade.
O que sente sobre o uso da terminologia “ela-ele-eles”. Abordem em conjunto o que é
que isto significa para si e para os outros.

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO



Investir no lucro social

O SUPERMERCADOO SUPERMERCADO  
DA DIVERSIDADEDA DIVERSIDADE



DURAÇÃODURAÇÃO

Difícil3 horas

Com grupos entre 15 e 60

Esta atividade requer uma equipa maior,

idealmente no mínimo 3

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
O grupo é dividido em vários grupos mais pequenos, que

reprsentam equipas de investimento. Fazem parte de um mundo

financeiro simulado com possibilidades de investir em ações,

investimentos de risco e num cassino. Com o tema principal

“Diversidade”, todos os elementos do jogo convidam os

participantes a aprender e a explorar mais. Aparentemente, a

atividade promove uma atmosfera competitiva, mas no final da

atividade a avaliação vai enquadrar isto de forma diferente.



Suportar um debate criativo, em grupos mais
pequenos, sobre o respeito pela diversidade no

ambiente direto.

Explorar e trocar ideias sobre as diferentes
dimensões dentro do tópico “diversidade”

OBJECTIVOOBJECTIVO
MATERIALMATERIAL

Ao trabalhar com os jovens pode usar esta
atividade para

CANETAS E PAPEL A4 PARA CADA EQUIPACANETAS E PAPEL A4 PARA CADA EQUIPA

SISTEMA DE SOMSISTEMA DE SOM

MATERIAL DE JOGO PARA O “CASINO”: 5 DADOS EMATERIAL DE JOGO PARA O “CASINO”: 5 DADOS E
CONJUNTO DE CARTASCONJUNTO DE CARTAS

PAPEL 4A DOBRADO COM OS NOMES DAS EQUIPASPAPEL 4A DOBRADO COM OS NOMES DAS EQUIPAS

DINHEIRO FICTÍCIO (VAMOS CHAMAR DE “DINHEIRO FICTÍCIO (VAMOS CHAMAR DE “

“ACÇÕES” DIFERENTES CADA QUAL COM UM TÓPICO“ACÇÕES” DIFERENTES CADA QUAL COM UM TÓPICO
PRÉ-DEFINIDO ESPECÍFICOPRÉ-DEFINIDO ESPECÍFICO

12 “INVESTIMENTOS FÁCEIS” E “12 INVESTIMENTOS12 “INVESTIMENTOS FÁCEIS” E “12 INVESTIMENTOS
DIFÍCEIS”, EVENTUALMENTE 1 ENVELOPE PARA CADADIFÍCEIS”, EVENTUALMENTE 1 ENVELOPE PARA CADA
INVESTIMENTOINVESTIMENTO



PASSO A PASSOPASSO A PASSO Quando todos os participantes
estiverem sentados, diga-lhes que
vão ser apresentados ao mundo de

"fazer dinheiro". Pergunte-lhes
quanto dinheiro têm na mesa. Este

é o seu capital inicial. 

Antes de explicar as várias possibilidades,
peça-lhes que criem um nome para a equipa e

um “slogan para ganhar dinheiro”. Têm de o
escrever no papel A4 dobrado. Assim que as

equipas tiverem escolhido o seu nome e
slogan faça uma breve apresentação das

equipas.

Ponha a tocar uma música
“energética” em segundo plano e

mantenha a atividade dinâmica.
Informe

regularmente o tempo que falta.

No fim, as equipas dizem o valor
final que ganharam.

11

22

55 66
Sente os participantes num círculo e

comece a avaliação.

77

Explique que o dinheiro pode ser ganho de
3 maneiras diferentes: trabalhando em
ações, investindo num “investimento

rápido” ou apostando no casino. Cada
equipa tem de ficar unida e só pode fazer 1

coisa de cada vez.33
Inicie a atividade só com o mercado
de ações aberto e diga aos grupos

que o Casino e os investimentos
rápidos só abrem passados 10

minutos.44



AÇÕESAÇÕES

Dê ideias boas e criativas sobre promoção do respeito pela diversidade de… (escolha as mais relevantes para o seu

contexto)

     identidade cultural 

     orientação sexual 

     capacidade física 

     idade

     convicções religiosas 

     estatuto socioeconómico 

     aparência 

     situação profissional

Num posto central, estão disponíveis várias ações, todas têm um valor inicial (dê valores iniciais de 50, 100 e 150). Se

uma equipa pretender investir numa ação, compra a ação e volta para a sua mesa. Cada ação tem um tópico e a equipa

contribui para o tópico com uma ideia concreta. Feito isto, dirigem-se ao “gestor de ações” que avalia a ideia e podem

pedir esclarecimentos. Se a ideia for boa, o valor total da ação sobe, se a ideia for má, diminui, se uma ideia não for boa

nem má: o valor mantém-se. A equipa pode regressar ao posto central e revender a ação e receber o novo valor.

Diferentes tópicos para as ações:

Alguns exemplos, a escrever à mão no papel (use uma folha A4 para isso):



INVESTIMENTOS RÁPIDOSINVESTIMENTOS RÁPIDOS
No posto central, as equipas também podem optar por apostar num “investimento arriscado e rápido”. Basicamente, estes investimentos são uma pergunta aberta ou de

escolha múltipla (pode criar estas perguntas adaptadas ao seu grupo-alvo). Existem 2 tipos de investimentos, de baixo risco e de risco elevado.

Investimento de baixo risco: a equipa pega aleatoriamente num investimento (envelope) da “caixa de baixo risco”. No envelope está escrito um valor que a equipa tem de

pagar ao posto central para poder abrir o envelope, por ex. 50 ou 100 mergulhadores. Se a resposta à pergunta do envelope estiver correta a equipa duplica o investimento.

Caso contrário, perde o dinheiro investido.

Investimento de risco elevado: a mesma coisa, mas com valores mais altos e “o triplo ou nada”, por ex. 100, 150 ou 200 mergulhadores.

Ambas as séries de investimentos também têm investimentos vazios (a dimensão arriscada) em que o dinheiro investido é perdido. 

As equipas podem usar recursos por sua opção (por exemplo, internet, ligar para um amigo, etc.).

Alguns exemplosde “Investimentos de baixo risco”: 

        O que significa “LGTBQI+”?

O seu “estatuto familiar” está relacionado com diversidade? Se sim, de que forma?

Qual é a principal diferença entre “tolerar a diversidade” e “respeitar a diversidade”? 

Qual é a principal diferença entre "diversidade interna" e "diversidade externa"?

Alguns exemplos de “Investimentos de risco elevado”:

Correto ou errado: ao falar de “diversidade externa”, o termo externo é usado para descrever coisas relacionadas com uma pessoa, mas não são características com as quais

uma pessoa nasceu. (=correto)

Correto ou errado: A diversidade organizacional, que também pode ser designada de diversidade funcional, diz respeito às diferenças entre as pessoas que lhes são

atribuídas por uma organização – são, essencialmente, as características no local de trabalho que distinguem um funcionário de outro. (=correto)

Qual é palavra que não se enquadra na seguinte lista: diferença, dissemelhança, variação, consonância, multiformidade, heterogeneidade (=consonância)

Dar, no mínimo, 4 antónimos para o termo “diversidade”. (Por exemplo, semelhança, identidade, uniformidade, homogeneidade, coordenação, coincidência, consonância)



CASINOCASINO
Neste posto, as equipas podem participar num jogo curto com cartas ou dados. Este aspeto “Casino” cria um efeito de

lazer, sobretudo porque o “Jackpot” aumenta à medida que a atividade avança tornando-se mais atrativo.

Jogo de cartas: colocar as cartas na mesa com o verso para cima, sendo que o ás é a carta mais baixa. Vire a primeira

carta; depois, a equipa tem de adivinhar se a próxima carta é maior ou menor. Se chegarem até ao fim da série de cartas

colocadas sem errar, ganham o jogo. Se a carta virada tiver o mesmo número, substitua por uma nova. (veja valores e

variações na lista abaixo).

Jackpot: um montante de dinheiro fictício que se vai tornando cada vez mais interessante. Pode ser ganho com uma

variação do jogo de cartas explicado acima.

Jogo de dados: a equipa pode lançar até 3 vezes um conjunto de 5 dados, pode deixar os dados de lado. Se a equipa

lançar uma das seguintes combinações, ganham mais “Mergulhadores”. Um Full house = 3 números iguais e 2 números

iguais / Poker = 5 números iguais / Street = 5 números consecutivos (ver valores na lista abaixo).



AVALIAÇÃO DAAVALIAÇÃO DA
ATIVIDADEATIVIDADE

Emoções: apesar de se tratar de uma simulação, os
sentimentos sentidos foram reais. Faça uma ronda pelo
grupo para que todos possam indicar 1 sentimento, sem

explicar os motivos, para primeiro ter um sentimento geral
do grupo.

AS SEGUINTES PERGUNTAS PODEMAS SEGUINTES PERGUNTAS PODEM
SER FEITAS NA ORDEM SUGERIDA.SER FEITAS NA ORDEM SUGERIDA.

Para si, quais eram os objetivos desta atividade?

Quais foram os aspetos mais interessantes para si?

Se fizéssemos o exercício outra vez, acha que o resultado ia ser

diferente?

 Podemos relacionar os elementos ações-investimentos-casino

com o nosso contexto educativo ou juvenil? 

O que retirou deste exercício?

Dê espaço para as pessoas explicarem os sentimentos
referidos. Faça perguntas como: “Houve momentos em que

sentiu…”, “Algumas pessoas sentiram… num determinado
momento? Se sim, quais foram esses momentos?”

Qual foi a importância do dinheiro neste exercício?

Qual foi a sua estratégia para ganhar “mais dinheiro”?

Quais poderiam ser outras relações e semelhanças entre este
exercício e a realidade (também em relação às nossas atitudes)?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Escolher com cuidado o cenário para esta atividade pode influenciar a atmosfera

pretendida (por exemplo, se for realizada numa garagem subterrânea “escura”

cria uma vibração diferente do que se for num parque público no Verão).



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Reserve o tempo necessário para preparar o material e o cenário. Isto

vai contribuir para a aprendizagem da atividade.

Assegure que a questão do dinheiro não ultrapassa a ideia geral, é apenas

um elemento provocador e gamificado do exercício. No fim do exercício,

não anuncie um vencedor, pois esse não é o principal objetivo. Pelo

contrário, as equipas podem cooperar entre si.

Esta atividade requer uma equipa maior, no mínimo 3 membros, idealmente

mais (sobretudo em grupos maiores, pode haver vários “gestores de

ações”).

Se tiver uma equipa grande para realizar o exercício, divida as ações pelos

diferentes gestores de ações, de forma que cada um siga um conjunto fixo de

ações. Pode dar um número às ações para identificar qual é o gestor

responsável pelas mesmas. Pode dizer ao(s) gestor(es) de ações para,

inicialmente, aumentar pouco o valor das ações (mais 50 a 150) e ir

aumentando estes valores à medida que o exercício avança.

Vestir a equipa contribui para a dinâmica da atividade. Isto pode ser feito de

forma "simples e simbólica", por exemplo, uma camisa branca e uma gravata

preta ou, apenas um chapéu.



A atividade do módulo CAL sobre empregabilidade: “Criar o seu Micromercado”
pode ser um seguimento significativo para esta atividade. Assim, o desafio seria
sobre como é que o “promover & respeitar a diversidade” se reflete na “cadeia
de recursos” criada pelas diferentes equipas neste exercício em particular.

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Escolha com o grupo 3 sugestões concretas que foram dadas sobre a ações e...
implemente as mesmas na sua realidade educativa/juvenil.

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO


