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O PROJECTO GAMEDO PROJECTO 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 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.



TRABALHO DE EQUIPATRABALHO DE EQUIPA
Esta brochura concentra-se no trabalho de equipa. E isto é um desafio
e tanto. Não referindo aqui a importância e relevância de um trabalho
de equipa eficiente e eficaz, é uma coisa que, provavelmente, todos
estamos de acordo. Nesta brochura sobre trabalho de equipa, também
abordamos a tensão entre o ‘eu’ e o ‘nós’. Entre o “meu” e o “nosso”.
Scott e Flanigan (1996) resumem isto como: “Alcançar o consenso é
um caminho que começa com múltiplos pontos de vista e termina com
um acordo mútuo... Chegar ao consenso é um caminho que começa
com 'Eu' e termina em 'Nós'”.
Muito já foi escrito sobre trabalho em equipa. E algumas das frases
podem parecer familiares. É mais do que um 'slogan'? Acreditamos que
este é um desafio individual e de grupo emocionante.

“Em qualquer equipa, há sempre um que faz mais. Podes ser tu."
“EQUIPA significa Todos Juntos Conseguimos Mais”
“Sozinho vais mais depressa, todos juntos vamos mais longe” “Numa
EQUIPA não existe ‘eu’.”



formação - cada membro do grupo é novo na tarefa. Ninguém tem a certeza absoluta sobre o seu papel…

turbulência - os membros terão estabelecido algum sentido de função e identidade e vão lutar para o salvaguardar. À medida

que os membros do grupo discordam sobre o que fazer, como fazer, quando tem de ser feito e quem fará vão surgindo visões

e valores enraizados. Nesta fase o desafio de um líder (espontâneo ou nomeado) é gerir as divergências…

normalização – depois de negociar entre si, o grupo tem de estabelecer regras e procedimentos...

executar - tendo acordado os procedimentos, resolvido as questões de relacionamento pessoal dentro do grupo e estando

agora numa posição confortável, o grupo pode prosseguir com a(s) tarefa(s) ou projeto(s) definido(s) e alcançar os resultados

pretendidos. “Norman (2002)”

Convidamo-lo a explorar algumas descrições, bem como algumas abordagens mais analíticas.

O trabalho em equipa pode ser definido como a capacidade dos membros de uma equipa trabalharem juntos, comunicarem de

forma eficaz, antecipar e responder aos pedidos de uns e outros, inspirar confiança, o que resulta numa acção colectiva

coordenada. De acordo com McIntyre e Salas (1995), o trabalho de equipa é um componente crítico do desempenho da equipa e

requer uma explicação sobre o comportamento da equipa. Existem quatro principais características comportamentais que

compõem o trabalho de equipa: (a) monitorização de desempenho, (b) comentários, (c) comunicação em circuito fechado e (d)

comportamentos de retaguarda.

Trabalho de equipa significa que as pessoas vão tentar cooperar, usando as suas competências individuais e fazendo

contribuições construtivas, apesar de qualquer conflito pessoal entre as pessoas.

Tuckman (1965) criou um modelo inspirador, que ainda hoje é válido e dá uma perspetiva sobre as diferentes fases pelas quais um

grupo passa até atingir o trabalho de equipa. O seu modelo descreve principalmente 4 fases de

formação/turbulência/normalização/execução. Resumindo:



“Foco nos pontos fortes (não nos pontos fracos) e procurar o melhor que têm em comum (e não naquilo em que

discordam) é, de uma forma geral, a melhor maneira de levar o grupo a um consenso”. Scott & Flanigan (1996)

As atividades propostas neste módulo CAL: são consideradas introduções importantes ao trabalho de equipa.

Aqui o foco está, sobretudo, em ‘quem sou eu no NÓS, como é que eu participo no NÓS’. Nos outros módulos do

CAL podem ser encontradas atividades de trabalho de equipa mais difíceis e concretas.

Outros recursos: 

https://physedgames.com/category/team-building/

8 Actividades de Teamuilding e Jogos para Jovens - Unicef Kid Powe



ACTIVIDADESACTIVIDADES
"TRABALHO DE GRUPO""TRABALHO DE GRUPO"

O MEU NOMEO MEU NOME AUTOBIOGRAFIAAUTOBIOGRAFIA



Eu no Scrabble

O MEU NOMEO MEU NOME



DURAÇÃODURAÇÃO

BaixoCerca de 30 minutos Entre 5 a 10 pessoas

TAMANHO DOTAMANHO DO
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Os participantes apresentam-se aos outros membros do grupo, partilhando as

suas características. Estas características estão relacionadas com as diversas

letras que compõem o seu nome.



Iniciar a formação de um grupo e conhecer os
outros.  

Estimular o autoconhecimento e o conhecimento
mútuo.

OBJECTIVOOBJECTIVO MATERIALMATERIAL
Ao trabalhar com os jovens pode usar esta

atividade para

Se ainda não souberem, isto também serve para
“conhecer os nomes”

FOLHA DE PAPEL EFOLHA DE PAPEL E
CANETA PARA CADACANETA PARA CADA
PARTICIPANTEPARTICIPANTE



PASSO A PASSOPASSO A PASSO Entregar um papel e uma caneta a cada

participante. Peça aos participantes para

escrever o seu nome na vertical, do lado

esquerdo da folha, distanciando as letras

entre si.

Explique ao grupo têm de

relacionar características

suas que começam com as

diferentes letras do seu

nome.

11

22 33
Quando terminarem, peça para as

pessoas se apresentarem ao resto do
grupo, lendo em voz alta as diferentes

palavras. Dê tempo ao participante
para este explicar, se quiser, as

palavras escolhidas.

44
Junte todos os papéis e

faça uma avaliação breve.



AVALIAÇÃO DAAVALIAÇÃO DA
ATIVIDADEATIVIDADE

O que sentiu acerca desta atividade?

AS SEGUINTES PERGUNTAS PODEM SERAS SEGUINTES PERGUNTAS PODEM SER
FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA.FEITAS PELA ORDEM SUGERIDA.  

O que pensa desta atividade?

Descobriu semelhanças com as outras pessoas?

Foi fácil falar de si à frente dos outros?
O que se pode fazer/ser feito para dificultar isto?

As características que usou para se descrever: é assim que

se vê, ou melhor, é assim que os outros o percebem?

Ou ambos?

Quão relevante é pensar nas suas próprias características?

O que retira deste exercício?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

Com grupos maiores (por exemplo, 20 ou mais), peça aos participantes que

andem à volta e descubram as outras pessoas que também têm a mesma letra

no nome. Peça-lhes que tenham uma conversa breve sobre 'quem és tu, quem

sou eu' e, depois, o nome dessa pessoa é escrito ao lado dessa letra. Os

participantes continuam até todos terem acabado as letras com os nomes das

outras pessoas ou até decorrer um determinado período de tempo. Os nomes

das outras pessoas não têm necessariamente de começar com aquela letra

específica, só têm de ter a letra em qualquer lado.



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Este jogo é adequado para as primeiras reuniões do grupo, pois dá aos

participantes um palco para se expressarem diante de um grupo.

Certas pessoas podem ficar muito desconfortáveis ao falar à frente de

um grupo maior, especialmente se for a primeira vez. Crie um espaço

confortável e seguro para as pessoas se expressarem.

Os nomes têm comprimentos diferentes, alguns têm só 2 letras,

outros têm mais de 10. Incentive os participantes a ligar, pelo menos, 5

palavras no total às letras do seu nome, ainda que isso implique repetir

algumas letras.

Algumas letras são mais difíceis de relacionar com uma característica

(por exemplo, 'Y'). Incentive essas pessoas a encontrar uma

característica que não comece necessariamente por essa letra, mas

que a contenha.



SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO
O Questionário de Valores, explicado no CAL

“Valores”, é uma atividade de

acompanhamento significativa. Além das

características que as pessoas definem para

si mesmas, esta atividade de

acompanhamento explora valores

defendidos por que cada um de nós.

Peça a cada um para explorar 2 dimensões

diferentes do seu nome. Qual é o possível

significado ou origem histórica do seu

nome? Qual foi o principal motivo pela qual

os seus pais lhe ‘deram’ esse nome?

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO
Faça esta atividade com o nome da sua organização. Peça ao grupo para

relacionar características ou valores com cada letra. Isto pode dar origem a

discussões interessantes e profundas. Isto também pode ser feito com

nomes de outras organizações, instituições, empresas, etc. Um possível

início de reflexão para um grupo crítico (como referência: isto levar-nos-ia à

'fase de turbulência e normatização' no modelo de Tuckman).



Através das palavras do outro

AUTOBIOGRAFIAAUTOBIOGRAFIA



DURAÇÃODURAÇÃO

Médio30 minutos 8 a 10 pessoas 

TAMANHO DETAMANHO DE
GRUPOGRUPO

NÍVEL DENÍVEL DE
COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

RESUMORESUMO
Esta breve actividade convida as pessoas a falarem de si com outras

pessoas do grupo. É bom para quebrar o gelo e conhecer os outros.



Incentivar o autoconhecimento

OBJECTIVOOBJECTIVO MATERIALMATERIALAo trabalhar com os jovens pode usar esta
atividade para

SALA COM CADEIRASSALA COM CADEIRAS

Construir a confiança pela partilha

Fortalecer o desenvolvimento pessoal



PASSO APASSO A
PASSOPASSO Peça às pessoas para andarem

pela sala e, ao sinal, juntarem-
se aos pares.

5 minutos depois, peça aos pares
que façam grupos de 2 pares.
Têm de se apresentar uns aos

outros. Diga às pessoas que ainda
podem "corrigir" dados da sua
biografia contada pelos seus

colegas.

11

33 44
Peça a todos para se juntarem

num círculo e repita com o grupo
todo.

55
Termine a atividade com uma

(breve) avaliação.

Peça-lhes que se sentem uma ao pé da

outra e diga-lhes que têm 5 minutos para se

conhecerem melhor (passado, presente,

futuro, planos, factos, etc.). Diga que depois

deste tempo, têm de se juntar a outro par

onde cada um tem de apresentar a outra

pessoa do seu par inicial.

22



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO  
DA ATIVIDADEDA ATIVIDADE

O que sente acerca desta atividade?

PODE FAZER AS SEGUINTESPODE FAZER AS SEGUINTES
PERGUNTAS PELA ORDEMPERGUNTAS PELA ORDEM

SUGERIDA.SUGERIDA.

O que sente sobre ter outra Pessoa a falar sobre si?

Qual foi a sensação de apresentar outra pessoa? Foi fácil
ter uma apresentação exata da 'biografia'?

Descobriu semelhanças com outras pessoas?

Qual a importância desta informação para o grupo? Quão significativa

acha que essa partilha foi ou não, para a ‘vida deste grupo’?

O que retirou deste exercício?

Se fizéssemos isto outra vez, seria diferente? Como?
Porquê?



POSSÍVEISPOSSÍVEIS
ADAPTAÇÕESADAPTAÇÕES

 Faça esta dinâmica várias vezes, mas sempre com uma pergunta definida como

foco da partilha. 

Podem ser usadas as perguntas que se passam a sugerir:

→ Onde é que moras? Rural, urbano, suburbano? Como é que cheira? Onde é que

gostavas de viver?

→ Quais são as tuas principais ocupações nos tempos livres? Do que é que gostas mais

nos tempos livres?

→ Se tiveres de tomar decisões (por exemplo, um presidente), o que gostavas de mudar

na tua comunidade?

→ Em que é que és bom? Em que é que gostavas de melhorar?

→ O que te aconteceu de engraçado ou estranho nos últimos anos?



DICAS AODICAS AO
EDUCADOREDUCADOR

Esta atividade é adequada para as primeiras reuniões do

grupo, pois dá aos participantes a oportunidade de se

apresentarem.

Deixe bem claro que cada pessoa só partilha o está

confortável a partilhar. Cada pessoa tem direito a não

responder a determinadas questões colocadas pelo par.



Como acompanhamento adequado sugerimos a atividade 'E se eu for' do CAL
“Empatia”.

SUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTOSUGESTÕES PARA ACOMPANHAMENTO

Crie uma caixa com “perguntas que nunca tive coragem de fazer em público, mas
tenho curiosidade em saber a opinião dos outros”. Cada participante pode
colocar, anonimamente, 1 pergunta nesta caixa. No encontro de cada grupo, tire
uma ou mais perguntas desta caixa e participe numa partilha de ideias livre.
Podem surgir tópicos surpreendentes, alguns engraçados, outros difíceis e
sensíveis. Esta atividade conduz o grupo até à fase de “turbulência e
normatização” segundo o modelo de Tuckman.

IDEIAS DE AÇÃOIDEIAS DE AÇÃO


